RZ 190 Boden Fleckenlöser
Špeciálny kombinovaný odstraňovač lepidiel, škvŕn a nečistôt
Oblasť použitia:
K okamžitému použitiu pripravený špeciálny čistiaci prostriedok
na odstraňovanie odolných zatvrdnutých škvŕn, zostatkov
farieb a lepidiel, rovnako ako na odstraňovanie starých
vrstiev ochranných ošetrovacích prostriedkov (polymerových
disperzií).
Vhodný pre:
♦ elastické podlahoviny
♦ parkety
♦ laminát
♦ kamenné podlahy
♦ umelohmotné povrchy (pracovné dosky, písacie stoly,
vstavané skrine)
Dôležité upozornenia pre lakované parkety:
Pri odstraňovaní škvŕn z lakovaných parkiet sa doporučuje
prevedenie skúšky na nejakom menej nápadnom mieste. Je
nutné overiť odolnosť lakovanej vrstvy. Na plochy lakované
lakmi na vodnej báze výrobok RZ 190 Boden Fleckenlöser
nepoužívajte!
Výrobok nepoužívajte na povrchoch, ak dopadá na ne priame
slnečné svetlo alebo na horúce plochy.
Výhody výrobku/vlastnosti:
♦ odstraňuje staré nánosy vrstiev a škvrny
♦ odstraňuje oleje, gumové stopy, disperzné farby
a vode odolné zostatky lepidiel
♦ nie je nutné bezpečnostné označenie
♦ ľahké spracovanie

Technické údaje:
Druh obalu:
Veľkosť balenia:
Skladovateľnosť:
Spotreba:
Teplota pre spracovanie
Pochôdznosť

fľaša (PE)
500 ml
bez obmedzení
35 ml/m2
18 – 25 °C
okamžite po odstránení nečistôt

Príprava:
Vykonajte najprv na nenápadnom mieste skúšku odolnosti
povrchu na stálofarebnosť a odolnosť materiálu.
Spracovanie – po ukončení stavebných prác:
1. Nastriekajte prostriedok priamo na zostatky lepidla, škvrny a pod.
2. Nechajte niekoľko minút pôsobiť
3. Rozotierajte bielou handričkou zo savého materiálu
4. Prípadne použite jemnú kefku, pad alebo umelohmotnú špachtľu
5. Zotrite vlhkou handrou
Dôležité upozornenia:
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania.
Otvorené balenie opäť dobre uzatvoriť.
Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%)
a normálna izbová teplota (18-20°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú
dobu schnutia.
Pravidelným odstraňovaním škvŕn sa zlepšuje vzhľad podlahoviny.
Výrobok rovnako nepoužívajte na miestach, kam na ne dopadá priame slnečné
svetlo, alebo na horúce plochy.
Dodržujte návody pre čistenie a ošetrovanie.

Ochrana práce a životného prostredia:
Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý životnému prostrediu.
V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok
či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivelosť
alebo alergie. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné
vetranie miestnosti.
Likvidácia odpadu:
Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodovodného
radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade
s miestnymi/ úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita
vašej práce závisí na vašom odbornom posúdení staveniska a správnom
použití výrobku. V prípade pochybností preveďte vlastnú skúšku
alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne návodu
použitia na etikete výrobku.
Zverejnením tohto technického listu strácajú predchádzajúce technické listy
svoju platnosť.

