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²GS |MRM

²RTA NRD |MRM | ZMYW²JZ POWŁOK ²NTYGR²FFITI
Środek do usuwania mikrowoskowych powłok ochronnych ²GS |MRRS|MRNS|MR|S|MTN oraz
graﬃti na delikatnym podłożuA Ho stosowania na powierzchniach zewnętrznychA Ho
powierzchni porowatychA Ulega biodegradacjiA ²probata Techniczna I•HiM – KOT – NRTKSRNYZ g
Instytutu •adawczego Hróg i Mostów w WarszawieA

INSTRUKCJA UŻYCIA
²GS |MRM to wodny środek do usuwania mikrowoskowych
powłok ochronnychA ²GS |MRM zalecany jest do usuwania
powłoki ²GS |MRRS|MRNS|MR|S|MTN oraz przy usuwaniu graﬃti
z delikatnego podłożaA
Usuwanie graﬃti
Metoda 1 g powierzchnie twarde stabilne
Nałożyć ²GS |MRM spryskiwaczem niskociśnieniowym do
płynów zasadowychA Pozostawić na powierzchni na kilka minutA
Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię gąbką lub
pędzlemA Rozpuszczone graﬃti zmyć mokrą gąbką3 czyściwem
lub spłukać powierzchnię myjką ciśnieniową +tempA wody
MRgYR°J3 ciśnienie MRgKR bar8A
Metoda 2 g powierzchnie wrażliwe3 pomalowane3 tynk
Nałożyć ²GS |MRM spryskiwaczem niskociśnieniowym do
płynów zasadowychA Pozostawić na powierzchni na około M
minutA Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię gąbką lub
pędzlemA Spłukać powierzchnię myjką ciśnieniową +tempA wody
MRgYR°J3 ciśnienie MRgKR bar g dostosować do powierzchni8A
Małe graﬃti można usunąć za pomocą czyściwa nasączonego
²GS |MRM następnie zneutralizować wodą i wytrzeć do suchaA
Dozowanie
Stosować jako koncentratA

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chronionym
zamkniętym oryginalnym pojemnikuA

przed

mrozem

w

Okres przydatności
Około NZ miesiące w nieotwartym opakowaniuA
Środki ostrożności
Używać rękawic ochronnych i okulary ochronne W miejscach
słabo wentylowanych stosować maskę do oddychania
Oznaczenie: Ostrzeżenie

Powoduje podrażnienia skóry. Działa drażniąco na oczy.
Nie klasyﬁkowany jako towar niebezpieczny w ²HR ani IMHGA
Więcej informacji w karcie charakterystykiA

Zużycie
R3N g R3M l S m²
Dane techniczne
•Jasnozielony S żółty płyn
•OpakowanieD kanistry plastikowe M lub NM l
•GęstośćD T3R kg S l
•Zapach amoniaku
•pH TR3M
•Zawiera alkohol benzylowy3 Ng +Ngbutoksyetoksy8 etanol3 ng
butylopirolidon3 Ngaminoetanol3 amoniak +roztwór8A

Ostatnia aktualizacjaD NRNRgTRgTM
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

