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AGS
środki
do usuwania
AGS -- specjalistyczne
graffiti protection|
graffiti
removal graffiti | ochrona przed graffiti
TCS
środki czyszczące
TCS -- przemysłowe
industrial cleaners
BPS
do czyszczenia elewacji i hydrofobizacji
BPS -- specjalistyczne
facade cleanersśrodki
| impregnation
Alron
| specjalne
środki czyszczące
| zamgławiacze
Alron -- dezodoracja
odour control
| special cleaners
| ulv and thermal
foggers ULV i termiczne
ELSEA
przemysłowe
ELSEA -- odkurzacze
wet / dry vacuum
cleanersi specjalistyczne | urządzenia do czyszczenia parą
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IPS KNAA
²RTB NRH KNAA | ŚRODEK UZYSZUZĄUY pH A3R
Przeznaczony do czyszcenia bardzo zabrudzonych powierzchniB Doskonały do renowacji starej
cegłyB Stosowany głównie na zewnątrzB

BPS 7300 to kwaśny środek do czyszczenia elewacji
stosowany do czyszczenia bardzo zabrudzonych
powierzchniB
BPS 7300 można stosować na powierzchniach takich
jakH
• Granit
• Uegła
• Ieton
Instrukcja użytkowania
Zwilżyć zimną wodą powierzchnię przeznaczoną do
czyszczeniaB
Nałożyć
IPS
KNAA
za
pomocą
niskociśnieniowego rozpylacza do płynów kwasowychB
Kierunek nakładania od dołu do góryB Pozostawić na
około DgNA minut3 w tym czasie czyszczona
powierzchnia musi pozostać mokraS wilgotnaB
Ważne. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchniB

Dane techniczne
• Przezroczysta ciecz o ostrym zapachu
• OpakowanieH kanistry plastikowe RA lub TD l
• GęstośćH R3RT kg S l
• Wartość pH A3R
•Zawiera
kwas
solny3
wodoroﬂuorek
izotridekanol3 etoksylowany

amonu3

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem w
oryginalnym zamkniętym opakowaniuB
Okres przydatności do użycia
Około UI miesiące w nieotwartym opakowaniuB
Środki ostrożności
Stosować odzież ochronną3 rękawice i okularyB
Oznaczenie: Niebezpieczeństwo

Spłukać powierzchnię myjką ciśnieniową 1ciśnienie w
zakresie DAgNAA bar Szależne od twardości powierzchni3
woda TA l S min3 dysza o kącie TD°+B Mycie prowadzić
od dołu do góryB Zaleca się do mycia użyć ciepłej wody3
maksymalnie DA°UB Spłukać dużą ilością wodyB W razie
potrzeby powtórz proceduręB
Ważne. Ze względu na korozyjne właściwości produktu
należy chronić szkło3 płytki3 emalię3 klinkier B
Dozowanie
Na bardzo zabrudzonych powierzchniach stosować jako
koncentratB
W pozostałych przypadkach można rozcieńczyć RHT z
wodąB
Zużycie
Normalne użycieH A3T g A3N litra S m²

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje
poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Sklasyﬁkowany jako towar niebezpieczny w transporcie
drogowym i morskimB
UN NTE|3 ŻRĄUY KW²S NIEORG²NIUZNY UIEKŁY3 IBNBOB
KlasaH Z PGH IIB
Więcej informacji w karcie charakterystykiB

Ostatnia aktualizacjaH TATAgADgAZ
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraB
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeB

