RAIL CLEANER
NR KAT. 1304

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
POJAZDÓW KOLEJOWYCH
Środek ten służy do ręcznego czyszczenia tlenków żelaza oraz pyłu pochodzącego z
wstawek hamulcowych z powierzchni pojazdów kolejowych. Produkt jest biologicznie
degradowalny. Substancja ta występuje w postaci lekko zagęszczonej.

Obszar zastosowania
Środek do czyszczenia TCS RAIL
CLEANER czyści w sposób szybki i
skuteczny powierzchnie pojazdów
kolejowych silnie zabrudzonych pyłem
żelaznym, brudem, kurzem oraz
zanieczyszczeniami obecnymi w
powietrzu. Środek do czyszczenia TCS
RAIL CLEANER jest produktem lekko
zagęszczonym, który dobrze się
utrzymuje na powierzchniach pionowych.
Produkt ten jest łatwy w użyciu. Można
go w łatwy sposób spłukać z powierzchni
szklanych oraz metalowych. Działa
skutecznie w niskich temperaturach.
Funkcjonuje równie dobrze w przypadku
wody miękkiej jak i twardej.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Środek do czyszczenia TCS RAIL
CLEANER należy nakładać przy pomocy
miękkiej szczotki, wetrzeć go w
powierzchnię, pozwolić mu działać przez
5 – 15 minut. Następnie spłukać zimną
lub gorącą wodą pod ciśnieniem.
Czyszczenie należy rozpocząć od dołu i
kontynuować w górę.
Dozowanie:
W przypadku bardzo zabrudzonych
powierzchni, należy stosować
skoncentrowany środek do czyszczenia
TCS RAIL CLEANER. W przypadku
zabrudzenia zwykłego, należy rozcieńczyć
go wodą w stosunku 1 : 5.
UWAGA! Nie stosować na powierzchniach
nasłonecznionych.

Dane techniczne:
 Ciecz przezroczysta o niskiej lepkości.
 Dostarczane opakowania: puszki 5, 10 i
25 litrowe.
 Gęstość: 1,05 kg/dm3,
 Słaby zapach
 Odczyn pH ok. 1
 Produkt zawiera kwas szczawiowy oraz
środki powierzchniowo czynne.
Przechowywanie:
Przechowywać, chroniąc przed
zamarzaniem, w zamkniętych oryginalnych
naczyniach.
Okres trwałości:
Ok. 2 lata w nieotwieranych opakowaniach.
Wyposażenie ochronne:
W przypadku długotrwałego kontaktu z
produktem należy zakładać rękawice
ochronne.
Oznakowanie:

Produkt szkodliwy dla zdrowia.
W przypadku kontaktu ze skórą oraz
spożycia produkt jest szkodliwy dla
zdrowia.
W przypadku transportu drogowego oraz
kolejowego produkt NIE jest klasyfikowany
jako 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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