BPS 7425
Ekologiczny środek do zmywania zanieczyszczeń oleistych
Nr katalogowy 7425



Preparat BPS 7425 stosuje się do
zmywania z elewacji zanieczyszczeń
oleistych oraz rozlewów olejów.




Preparat ten przeznaczony jest do
zastosowania na zewnątrz budynku.
Środek ten z łatwością podlega degradacji
biologicznej i jest przyjazny dla
uŜytkowników.

f
Dane techniczne:
Materiał
Preparat BPS 7425 został specjalnie skomponowany w
celu umoŜliwienia usunięcia zanieczyszczeń oleistych
• Preparat jest cieczą o niskiej lepkości.
oraz rozlewów olejów z róŜnego rodzaju powierzchni
• Preparat ten dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio
elewacyjnych.
litrowych hobokach plastikowych.
Preparat BPS 7425 moŜna stosować na wszelkiego
• Środek ten z łatwością podlega degradacji
rodzaju powierzchniach wykonanych z kamienia oraz
biologicznej.
materiałów mineralnych. Nie występuje potrzeba
• Preparat ten posiada słaby zapach.
zasłaniania ochronnego okien.
• Masa właściwa wynosi: 0,99 kg/litr.
• Odczyn pH wynosi ok. 9.
Preparat BPS 7425 z łatwością ulega rozkładowi i jest
• Produkt zawiera alkohol etoksylowany, kwasy
przyjazny dla uŜytkowników.
tłuszczowe oleju kokosowego, odczynniki
maskujące.
Instrukcja uŜytkowania:
Powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. Preparat naleŜy BPS
7425 rozprowadzać przy pomocy niskociśnieniowego Osobiste wyposaŜenie ochronne:
rozpylacza. NaleŜy pozwolić działać preparatowi przez W przypadku mycia wysokociśnieniowego naleŜy
okres od 5 do 30 minut, w zaleŜności od pogody oraz stosować osłony na twarz, rękawice ochronne oraz
stopnia zabrudzenia. NaleŜy dopilnować, aby
stosowane ubrania robocze.
powierzchnia była wilgotna w czasie, gdy preparat
będzie działał. Następnie powierzchnię tę naleŜy
Przechowywanie:
spłukać pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie naleŜy
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
dopasować do odporności fasady (około 50 -300 bar / oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.
20 litrów / min.). Najlepiej jest stosować gorącą wodę
(maksymalnie o temperaturze 50°C). W razie potrzeby Okres trwałości:
procedurę naleŜy powtórzyć.
Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.
Dozowanie:
Oznakowanie:
Preparat BPS 7425 naleŜy stosować w stanie
stęŜonym lub środek rozcieńczyć wodą, w proporcji 50 /
50.
ZuŜycie:
Zwykłe zuŜycie wynosi ok. 0,2 -0,3 litrów/m kwadr.

PRODUKT MA DZIAŁANIE DRAśNIĄCE.
Istnieje ryzyko odniesienia powaŜnych uszkodzeń
narządu wzroku.
W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz
kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako
materiał niebezpieczny.

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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