BPS 7320
Środek do mycia powierzchni aluminiowych
Nr katalogowy: 7320



Preparat zawiera unikalna kombinację
substancji powierzchniowo czynnych oraz
kwasów.



Preparat ten słuŜy do czyszczenia sadzy
oraz zanieczyszczeń spowodowanych
ruchem pojazdów mechanicznych z
powierzchni aluminiowych.

f
Materiał
Dane techniczne:
Preparat BPS 7320 stosowany jest zmywania sadzy
oraz zanieczyszczeń spowodowanych ruchem pojazdów
• Preparat stanowi jasnobrązową ciecz o niskiej
mechanicznych z powierzchni aluminiowych.
lepkości.
• Preparat ten dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio
Preparatu BPS 7320 nie wolno stosować na
litrowych hobokach plastikowych.
powierzchnie nakładane w sposób elektrolityczny.
• Masa właściwa wynosi: 1,05 kg/litr.
• Preparat posiada ostry zapach.
Instrukcja uŜytkowania:
• Odczyn pH wynosi ok. 2.
Powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. Preparat BPS 7320
• Produkt zawiera kwas fosforowy, kwas
naleŜy nakładać przy pomocy niskociśnieniowego
sulfonowy oraz substancje powierzchniowo
rozpylacza. NaleŜy pozwolić aby środek ten oddziaływał
czynne.
przez okres od 5 do 15 minut. Następnie powierzchnię
tę naleŜy wyszorować szczotką lub zastosować
wysokociśnieniowy natrysk gorącej lub zimnej wody. W
razie potrzeby procedurę naleŜy powtórzyć. W celu
Osobiste wyposaŜenie ochronne:
uniknięcia pozostawania resztek kwasu, powierzchnię tę W przypadku mycia wysokociśnieniowego naleŜy
naleŜy spłukać obfitą ilością wody.
stosować osłony na twarz, rękawice ochronne oraz
stosowane ubrania robocze.
Dozowanie:
Preparat naleŜy stosować w postaci skoncentrowanej. Przechowywanie:
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
ZuŜycie:
oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.
Zwykłe zuŜycie wynosi ok. 0,2 litra / metr kwadr.
Okres trwałości:
Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.
Oznakowanie:

PRODUKT MA DZIAŁANIE DRAśNIACE DLA OCZU I
SKÓRY
W świetle przepisów transportowych produkt nie jest
materiałem niebezpiecznym.

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