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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH
WŁAŚCIWOŚCI
Dwufazowy skoncentrowany środek myjący na bazie zasadowej. Wysoce aktywny w usuwaniu
zabrudzeń z tłuszczy, olejów, smarów itp.

ZASTOSOWANIE
Preparat służy do szybkiego i skutecznego usuwania tłustych zabrudzeń (zwłaszcza z plam
olejowych) z powierzchni betonowych takich jak posadzki, podjazdy itp. wykonane w formie
wylewki jak również z galanterii betonowej (kostka brukowa, puzzle itp.)
SPOSÓB UŻYCIA
Uwaga!
Środek stężony o odczynie zasadowym – zaleca się przeprowadzenie próby aplikacji środka na
niewidocznej części powierzchni przeznaczonej do czyszczenia w celu sprawdzenia czy nie
powoduje on jej przebarwienia.
1. Oczyścić wstępnie powierzchnię (usunąć piasek, pył, kurz)
2. Preparat dokładnie wymieszać (do uzyskania jednorodności) i nanieść za pomocą pędzla lub
szczotki po czym zabrudzenia przeszorować.
3. Pozostawić na około 10 minut a następnie ponownie przeszorować powierzchnię.
4. Następnie dokładnie spłukać czyszczoną powierzchnię strumieniem zimnej wody.
5. W przypadku czyszczenia głęboko wnikniętych zabrudzeń może wystąpić możliwość
kilkukrotnego powtórzenia czyszczenia powierzchni – aż do czasu usunięcia całego wnikniętego
oleju.
DANE TECHNICZNE
Postać fizyczna
Kolor
Rozpuszczalność w wodzie
pH

: ciecz (dwie fazy)
: bezbarwny, żółtawy
: częściowa
: ok. 12

PRZECHOWYWANIE
Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, w temperaturze od +10oC do +35oC. Chronić przed zamarzaniem oraz wysokimi
temperaturami.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH
OPAKOWANIE
- Butelka PE 1L/12 szt karton, kanister 5L
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
1.
2.
3.
4.

Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
W czasie prac stosować rękawice, odzież oraz okulary ochronne.
Produkt działa żrąco na oczy. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast
przemyć strumieniem zimnej wody przez 15-20 min, przy wywiniętych powiekach. W razie
potrzeby skontaktować się z lekarzem.
5. Produkt działa żrąco na skórę, w przypadku kontaktu przemyć natychmiast dużą ilością
zimnej wody.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa
produktu.
UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
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