CHEWING GUM REMOVER
Środek do rozpuszczania gumy
do żucia
Nr katalogowy: 1212





Jest to skuteczny środek do usuwania
zabrudzeń spowodowanych gumą do
Ŝucia.
Jest środek nieomalŜe pozbawiony
zapachu.
Zastępuje on produkty terpenowe.

Zakres zastosowania
Preparat Tuggummiborttagare umoŜliwia
rozpuszczenie resztek gumy do Ŝucia na większości
powierzchni, takich jak beton, marmur, wapień,
linoleum.




Dane techniczne:

•
•

Preparat Tuggummiborttagare jest nieomalŜe
pozbawiony zapachu, z łatwością ulega rozkładowi
biologicznemu i ma wysoką temperaturę zapłonu.
Instrukcja zastosowania:
Preparat Tuggummiborttagare naleŜy rozprowadzić
na powierzchni, która ma podlegać oczyszczeniu z
resztek gumy do Ŝucia, przy pomocy rozpylacza
niskociśnieniowego lub pędzla. NaleŜy pozwolić mu
działać przez okres 10 - 20 minut, po tym czasie
naleŜy go wetrzeć.
Następnie powierzchnię zanieczyszczoną naleŜy
spłukać do czysta przy pomocy natrysku
wysokociśnieniowego, lub mniejsze powierzchnie
naleŜy wytrzeć do czysta ściereczką i spłukać później
wodą lub innym odpowiednim rozpuszczalnikiem.
Dozowanie:
Preparat Tuggummiborttagare naleŜy stosować w
postaci koncentratu.

Środek ten z łatwością ulega degradacji
biologicznej.
Produkt ten posiada wysoką temperaturę
zapłonu.

•
•
•
•

Produkt dostarcza się w 5-ciolitrowych
puszkach.
Produkt stanowi bezbarwną ciecz o niskiej
lepkości.
Masa właściwa wynosi: 0,75 kg/litr
Produkt wydziela słaby zapach.
Temperatura zapłonu wynosi> 75°C.
Produkt zawiera: węglowodory alifatyczne,
alkohol etoksylowany.

Osobiste wyposaŜenie ochronne:
NaleŜy zakładać rękawice ochronne.
Przechowywanie:
Produkt naleŜy przechowywać w zamkniętym,
oryginalnym naczyniu.
Okres trwałości:
Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.
Oznakowanie:

MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY: W PRZYPADKU
WDYCHANIA, PREPARAT MOśE SPOWODOWAĆ
POWAśNE USZKODZENIE PŁUC.
PRODUKT ODDZIAŁYWA WYSUSZAJĄCO NA
SKÓRĘ.
W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz
kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako
materiał niebezpieczny.
Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących
postępowania z produktem, dlatego teŜ firma Trion Tensid AB nie moŜe udzielić Ŝadnej gwarancji względem
osiągniętego rezultatu. UŜytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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