kochamy podłogi.

RZ 190 Odplamiacz
Specjalny preparat do usuwania klejów, plam i zabrudzeń.

Zastosowanie:

Zalety produktu / właściwości:

Gotowy do użycia specjalny środek czyszczący usuwa ► Samodzielnie usuwa stare nawarstwienia i plamy
skutecznie uporczywe plamy, pozostałości farb i klejów ► Usuwa oleje, ślady po gumie, farbę dyspersyjną oraz
oraz stare warstwy środków do konserwacji (dyspersje
wodoodporne pozostałości klejów
polimerowe).
► Nie podlega obowiązkowi znakowania produktu
► Łatwy w użyciu

Produkt nadaje się do:
►
►
►
►
►

Elastycznych wykładzin podłogowych
Parkietów
Laminatu
Podłóg kamiennych
Powierzchni z tworzyw sztucznych (blaty robocze,
biurka, szafy wnękowe)

Ważne przy zastosowaniu
do parkietów lakierowanych:
Przy usuwaniu plam z lakierowanych parkietów i podobnych
powierzchni należy w niewidocznym miejscu wykonać
próbę odporności materiału. Nie używać odplamiacza RZ
190 do lakierów na bazie wodnej.

Dane techniczne:
Forma opakowania
Zawartość opakowania
Okres przechowywania
Zużycie
Temperatura podczas
stosowania
Możliwość wchodzenia

butelka (PE)
500 ml
nieograniczony
35 ml/m2
18 – 25°C
bezpośrednio
po usunięciu
preparatu z

zabrudzeniami

Nie stosować produktu na powierzchniach wystawionych
na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, ani
na gorących powierzchniach.
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kochamy podłogi.

RZ 190 Odplamiacz
Przygotowanie:

Ważne wskazówki:

W niewidocznym miejscu wykładziny podłogowej wykonać ► Oryginalne pojemniki można przechowywać w stabilnych warunkach przez 10 lat.
próbę odporności materiału i kolorów na preparat.
► Bezwzględnie chronić przed nadmiernym ciepłem lub
silnie wahającymi się temperaturami. Rozpoczęte opaSposób stosowania:
kowania należy szczelnie zamykać.
1. Pozostałości klejów, plamy, itp. spryskać bezpośrednio ► Najkorzystniejsze warunki stosowania to niska do
preparatem.
średniej wilgotność powietrza (ok. 65-75%) oraz normalna temperatura pokojowa (18– 25 OC). Przy niskiej
2. Pozostawić na kilka minut, żeby preparat mógł
temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza wydłuża
oddziaływać.
się czas schnięcia.
3. Przetrzeć wsiąkliwą, białą szmatką.
4. W razie potrzeby zastosować miękką szczotkę, pad lub ► Regularne usuwanie plam poprawia wygląd optyczny
wykładziny podłogowej.
szpachelkę z tworzywa sztucznego.
► Nie stosować produktu na powierzchniach wysta5. Przetrzeć wilgotną szmatką.
wionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni
słonecznych, ani na gorących powierzchniach.
► Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji firmy RZ.
BHP i ochrona środowiska:
Produkt jest niepalny, niedrażniący i nieszkodliwy dla środowiska.
Zawarte w nim wyszczególnione składniki substancji wonnych oraz
środki konserwujące mogą u niektórych grup osób działać uczulająco
i wywoływać alergię. Podczas stosowania, o ile jest to możliwe, zaleca
się wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:
W postaci nierozcieńczonej nie wylewać do kanalizacji, zbiorników
wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania wypłukać
niewielką ilością wody i usuwać zgodnie z miejscowymi/urzędowymi
przepisami jak opakowania, które mogą być ponownie przetworzone
w procesie recyclingu (DSD).
Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Finalna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej
oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez
Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy
zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy ściśle
stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na pojemnikach.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu
.
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