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>PS YNRI
²RTB NRL YNRI | ZMYW²°Z SILIKONÓW
>PS YNRI jest rozpuszczalnikiem do usuwania silikonuB Używany głównie na zewnątrzB
Przyjazny dla użytkownikaB >iodegradowalnyB

BPS 7319 to produkt na bazie rozpuszczalnika3
biodegradowalny3 opracowany w celu usuwania powłok
silikonowych i pozostałościB

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniuB Ograniczyć
dostęp osobom postronnymB °ronić przed mrozemB

BPS 7319 może być stosowany na większości rodzajów
powierzchni3 takich jakL
• >eton
• Tworzywa sztuczne
• Szkło
• Metal
• Minerały
• °egła
• Erewno

OKRES TRWAŁOŚCI
T| miesiące w nieotwartym opakowaniuB

INSTRUKCJA UŻYCIA
Przykryć powierzchnie3 które nie będą czyszczoneB Osłonić
roślinnośćB OgrodzićSwydzielić teren na którym będą
prowadzone praceB Nałożyć >PS YNRI za pomocą pędzla i
wcierać w powierzchnięB Pozostawić >PS YNRI na RZ minut
do T godzin w zależności od grubości powłoki silikonowejB
Spłukać wodąB Rozpuszczoną powłokę można teraz
zeskrobaćB Jeśli prace prowadzone są na dużej
powierzchni3 spłukać myjką ciśnieniową z ciepłą wodąB

OZNAKOWANIE: Niebezpieczeństwo

DOZOWANIE
Stosować jako koncentrat
ZUŻYCIE
Zużycie zależy od struktury powierzchni3 wieku powłoki3
ilości warstw itpB Około A3N g R3A litr S m²
DANE TECHNICZNE
• °iemnobrązowa ciecz o słabym zapachu
• OpakowanieL kanistry z tworzywa sztucznego RA lub TZ l
• GęstośćL A3WZ kg S l
• Temperatura zapłonu •WA°°
• Zawiera hydroraﬁnowane lekkie destylaty3 kwas
benzenosulfonowy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować odzież ochronną3 rękawice i okularyB W
przypadku mycia wysokociśnieniowego dodatkowo należy
stosować
osłonę
twarzyB
W
niedostatecznie
wentylowanych pomieszczeniach należy użyć maskę
ochronnąB

Połknięcie lub wdychanie może grozić śmierciąs
Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia
oczus
Klasyﬁkowany jako towar niebezpiecznyB
UN RYMA3 °IEKŁY ŻRĄ°Y3 IBNBOB
KlasaL W PGL III
Więcej informacji w karcie charakterystykiB

Ostatnia aktualizacjaL TATAgAZgAW
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

