BPS 7319
Środek do usuwania silikonu
Nr katalogowy: 7319



Preparat BPS 7319 słuŜy do
rozpuszczanie złogów oraz resztek
silikonu.




Preparat ten przede wszystkim
przeznaczony jest do stosowania na
zewnątrz budynków.
Preparat ten jest biologicznie
degradowalny.

f
Materiał
Preparat BPS 7319 stanowi środek
rozpuszczający opracowany w celu
umoŜliwienia rozpuszczanie złogów oraz
resztek silikonu.

Dane techniczne:
•
Preparat jest jasnobrązową cieczą o
niskiej lepkości.
•
Preparat ten dostarcza się w 10-cio
oraz 25-cio litrowych hobokach
plastikowych.
•
Masa właściwa wynosi: 0,85 kg/litr.
Preparat BPS 7319 moŜna stosować na
•
Produkt posiada słaby zapach.
róŜnych rodzajach powierzchniach, takich jak:
•
Produkt zawiera wrzącą benzynę
beton, cegła, drewno, tworzywa sztuczne,
niespecyfikowaną, kwas sulfonowy.
szkło, materiały mineralne, itp.

Instrukcja uŜytkowania. Roślinność oraz
powierzchnie, które nie mają być poddane
zabiegowi oczyszczania naleŜy okryć. Obszar
ten naleŜy odgrodzić. Preparat BPS 7319
naleŜy nakładać pędzlem, lub rozpylaczem
niskociśnieniowym. Preparat naleŜy
rozprowadzić na powierzchni i pozwolić mu
oddziaływać przez okres ok. 15 minut do 2
godzin. Powierzchnię naleŜy spłukać wodą oraz
zeskrobać rozpuszczone złogi silikonu. W celu
usunięcia ich z duŜej powierzchni, naleŜy
zastosować zmywanie wysokociśnieniowe.

Osobiste wyposaŜenie ochronne:
W przypadku mycia wysokociśnieniowego naleŜy
stosować osłony na twarz, rękawice ochronne
oraz stosowane ubrania robocze. W
niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach
naleŜy zakładać maskę ochronną.
Przechowywanie:
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.
Okres trwałości:
Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Dozowanie:
Preparat naleŜy stosować w postaci
skoncentrowanej.

Oznakowanie:

ZuŜycie:
Zwykłe zuŜycie wynosi ok. 0,3 -1,0 litrów/m
kwadr.

Produkt ma właściwości szkodliwe dla
zdrowia. W razie wdychania produkt jest
szkodliwy.
Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu
przepisów transportowych.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach
dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej
gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami
muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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