ppuhGraﬁt
ulR Fryderyka Chopina YA|3 TTgLII Gliwice
7 TZ DIZ EKT NLN3 7 TZ NE TTT DN YI
biuroRgraﬁtRslaskRpl
httpsSAAsklepRgraﬁtRslaskRpl
httpsSAAgraﬁtRslaskRpl

trion tensid ab
autorzyowany
partner:
authorized partner:
Trion
Trion Tensid
Tensid
AGS
środki
do usuwania
AGS -- specjalistyczne
graffiti protection|
graffiti
removal graffiti | ochrona przed graffiti
TCS
środki czyszczące
TCS -- przemysłowe
industrial cleaners
BPS
do czyszczenia elewacji i hydrofobizacji
BPS -- specjalistyczne
facade cleanersśrodki
| impregnation
Alron
| specjalne
środki czyszczące
| zamgławiacze
Alron -- dezodoracja
odour control
| special cleaners
| ulv and thermal
foggers ULV i termiczne
ELSEA
przemysłowe
ELSEA -- odkurzacze
wet / dry vacuum
cleanersi specjalistyczne | urządzenia do czyszczenia parą
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RMIL CLEMNER
MRTR NR LNIT | ŚRODEK DO CZYSZCZENIM POJMZDÓW
pH okR L
RMIL CLEMNER służy do ręcznego czyszczenia tlenków żelaza i pyłu hamulcowego z części
metalowych takich jakS wagony kolejowe3 autobusy3 samochody itpR Lekko zagęszczonyR Ulega
biodegradacjiR

RAIL CLEANER to kwasowy środek czyszczący3 który
skutecznie oczyszcza wagony kolejowe i inne części
metalowe z zanieczyszczeń tlenkami żelaza3 pyłem
hamulcowym i zanieczyszczeniem powietrzaR
RAIL CLEANER jest lekko zagęszczonyR Wygodny
podczas aplikacji na powierzchniach pionowychR Łatwy
w użyciuR Dobrze spłukuje się z części szklanych i
metalowychR
Instrukcja użycia
Nałożyć
RMIL
CLEMNER
miękką
szczotką
lub
rozpylaczem
niskociśnieniowymR
Pozostawić
na
powierzchni na kilka minutR Szczotkować powierzchnię
ręcznie miękką szczotkąR Spłukać myjką ciśnieniową z
użyciem ciepłej wodyR Ciśnienie i temperaturę wody
dostosować do odporności powierzchniR
Ważne. Nie stosować na powierzchniach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznychR

Dane techniczne
•Lekko lepki płyn
•OpakowanieS kanistry z tworzywa sztucznego LI lub
E| litrowe
•GęstośćS L3I| kg A litr
•Słaby zapach
•pH okR L
•Zawiera kwas szczawiowy3 Ggglukozyd heksyluR
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem w
oryginalnym zamkniętym opakowaniuR
Okres przydatności do użycia
Około ET miesiące w nieotwartym opakowaniu
Środki ostrożności
Odzież ochronnaR OkularyAprzyłbica podczas mycia pod
wysokim ciśnieniemR
Oznakowanie: Niebezpieczeństwo

Dozowanie
•powierzchnie bardzo zabrudzone g stosować jako
koncentrat
•powierzchnie lekko zabrudzone g rozcieńczyć LS| z
wodą
Zużycie
I3LgI3E l A mE
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Nie klasyﬁkowany jako towar niebezpieczny zgodnie z
MDR lub IMDGR
Mby uzyskać więcej informacji3 zobacz MSDSR

Ostatnia aktualizacjaS EIEIgI|gIZ
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraR
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeR

