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BPS 7103

²RTA NRU YNTD | ŚROIEK ~ZYSZ~ZĄ~Y pH okA ND
Stosowany do czyszczenia zabrudzonych elewacjiA Rozpuszcza sadzę3 tłuste plamy3 itpA Ulega
biodegradacjiA Używany głównie na zewnątrzA

BPS 7103 to zagęszczony3 półpłynny alkaliczny środek
do czyszczenia zabrudzonych powierzchni wykonanych
z materiałów mineralnychA
BPS 7103 można stosować na większości powierzchni3
takich jakU
• Tynk
• Wapień
• Meton
• ~egły3 cegły klinkierowe
• Irewno
• Powierzchnie aluminiowe
• Granit
INSTRUKCJA UŻYCIA:
Zwilżyć powierzchnię zimną wodąA Nałożyć BPS 7103
wałkiem3 pędzlem lub natryskiem bezpowietrznymA
Nakładać od dołu do góryA Pozostawić na około od DT
minut do | godzinA Powierzchnia musi pozostać
wilgotna podczas działania BPS 7103A Spłukiwać
myjką ciśnieniową 4ciśnienie zależne od powierzchni3
KTgDTT bar3 wydatek wody |T lRmin3 dysza |K°+A Płukać
od dołu do góryA Używać najlepiej ciepłej wody3
maksymalnie KT°~A Oczyszczaną powierzchnię należy
zneutralizować przy pomocy BPS 7315 aby na
powierzchni otrzymać odczyn pH o wartości poniżej HA
W razie potrzeby powtórz proceduręA
Dawkowanie
Stosować skoncentrowany produktA
Zużycie
Normalne zużycieU T3| g T3D litra R m²
Może się ono jednak zmieniać w
właściwości powierzchniA

Dane techniczne
• Mrązowa gęsta ciecz o słabym zapachu
• OpakowanieU kanistry plastikowe K3 NT lub |K litrów
• GęstośćU N3TY kg R litr
• Wartość pH w koncentracie ~ ND
• Zawiera Ngmetoksyg|gpropanol3 |g 4|gbutoksyetoksy+
etanol3 metakrzemian sodu3 Igglukozyd heksylu3 ag 4|g
propyloheptylo+ gwghydroksyA
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem w
oryginalnym zamkniętym opakowaniuA
Okres trwałości
|E miesiące w nieotwartym opakowaniuA
Środki ostrożności
Stosować odzież ochronną3 rękawice i okularyA
Oznakowanie: Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne
uszkodzenie oczu.

zależności

od

Nie zaklasyﬁkowany jako towar niebezpieczny zgodnie z ²IR
lub IMIGA
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystykiA

Ostatnia aktualizacjaU |T|TgNTg|Z
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraA
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeA

