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•RTB NRZ ENRD | DO NEUTR•LIZ•CJI POWIERZCHNI PO
| UŻYCIU ŚRODKÓW WYSOKO •LK•LICZNYCH
Preparat do neutralizacji powierzchni po czyszczeniu silnie zasadowymi środkami
czyszczącymi3 takimi jak ²PS ERAN3 ERAD3 ERDAB Ulega biodegradacjiB Do użytku na zewnątrzB

BPS 7315 to kwaśny preparat do neutralizacji elewacjiS
powierzchni3 które wcześniej były czyszczone produktami
silnie alkalicznymiB

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym pojemnikuB Chonić przed
mrozemB

BPS 7315 może być stosowany naZ
• Granit
• Piaskowiec
• Łupek
• ²eton
• Cegła alkaliczna
• Kamień cięty
• Cegła
• Terakota
• Nieszlifowany marmur
• Skała bazaltowa

Okres trwałości
TU miesiące w nieotwartym opakowaniuB

Instrukcja użycia
Po czyszczeniu silnie alkalicznymi środkami czyszczącymi
spłukać powierzchnię dużą ilością wodyB Nałożyć ²PS
ENRD za pomocą niskociśnieniowego opryskiwacza do
płynów kwasowychB Ponownie spłukać dużą ilością wodyB
Zmierzyć wartość pH na powierzchni3 powinna ona
wynosić do okB IB W razie potrzeby powtórzyć proceduręB
Dozowanie
Rozcieńczyć wodą RZRA
Zużycie
Normalne zużycieZ A3T g A3N litra S m²

Środki ostrożności
Stosować odzież ochronną3 rękawice i okularyB
OznakowanieZ Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia
oczu.
Klasyﬁkowany jako towar niebezpiecznyB
UN RLAD3 ROZTWÓR KW•SU FOSFOROWEGO KlasaZ L PGZ
III
Więcej informacji w karcie charakterystykiB

Dane techniczne
• Przezroczysta ciecz o słabym zapachu
• OpakowanieZ kanistry plastikowe RA lub TD l
• GęstośćZ R3AE kg S l
• Wartość pH w koncentracie okB RB
• Zawiera kwas cytrynowy3 kwas fosforowy3 kwas
amidosulfonowy3 Dgglukozyd heksyluB

Ostatnia aktualizacjaZ TATAgADgAL
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraB
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeB

