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Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 0676

Grünbelag-Entferner
Sanavimo tirpalas nepageidaujamų apnašų šalinimui.
Skirta terasoms, grįstoms grindims, mūrui.

Vandeningas

Išorei

Apdorojimo temperatūra

Maišymo santykis

Liejimas / žemo
slėgio purškimas

Ph-vertė:
Konsistencija:

Pateiktos vertės galioja tipiniam produktui ir nelaikomos būtina specifikacija

Nurodymai

• Pašalina
organinius
nešvarumus;
• Nereikia nuvalyti, po 24 val.
matomas poveikis;
• Naudojamas
grynas
arba
skiestas vandeniu;
• Ilgalaikis poveikis, naudojant
neskiestą medžiagą;
• Be aktyvaus chloro;

Nešvaraus vandens neišleisti į
nutekamuosius
vandenis.
Nuo
tiesioginio kontakto su medžiaga
saugoti
augalus,
uždengiant
apsaugine plėvele.

Paviršiaus paruošimas

Darbo priemonės / valymas

pašalinti

Naudojimas
Salygos:
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo
0
temperatūra: nuo +5 iki +30 C .
Medžiaga tolygiai tepama ant
sauso paviršiaus, paliekama, kol
įsigers.
Veikimo laiku – 24 val. saugoti
paviršių nuo lietaus, nešlakstyti
vandeniu. Visiškai sureagavus
medžiagai, paviršių nuvalyti. Jei
reikia, valymo procesą pakartoti.
Apdorojimo nurodymai
Jeigu reikia, produktą išbandyti ant
bandomojo ploto.
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Sandėliavimo
trukmė

7,6 (20 °C)
skystis

Savybės

Didelius nešvarumus
mechaniniu būdu.

Laikyti vėsioje,
nuo šalčio ir drėgmės apsaugotoje
vietoje / indus uždaryti

Produkto duomenys

Panaudojimo sritys
• Naudojama
ant
betono,
natūralaus akmens, keramikos,
kalkakmenio, stiklo, medienos,
plastiko paviršių.

Sluoksnio išeiga

Išeiga
2

Apie 10 ml / m (maišymo santykis
1:10).
Laistytuvai, purškimo įranga.
Panaudotas priemones tuoj pat
plauti vandeniu. Valymo likučius
pašalinti pagal reikalavimus.
Pakuotė, spalvos
Pakuotė:
Plastikiniai bakeliai po 1,0 l ir 2,5 l.
Sandėliavimas / galiojimas
Originalias, uždarytas pakuotes
sausoje, vėsioje, bet neminusinės
temperatūros
patalpoje
laikyti
mažiausiai 24 mėn.
Saugumas / nuostatos
Daugiau informacijos apie saugų
transportavimą,
sandėliavimą,
naudojimą, ekologiją ir utilizavimą
pateikta
aktualiuose
saugos
duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos priemonės:
Įkvėpus:
Išeiti į gryną orą. Nukentėjusįjį
ramiai paguldyti, šiltai užkloti.
Sutrikus ar sustojus kvėpavimui,
daryti dirbtinį kvėpavimą. Praradus
sąmonę, nukentėjusįjį vežti stabiliai
paguldžius ant šono.
Patekus ant odos:
Tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu,
gerai praskalauti.
Patekus į akis:
Keletą minučių atmerktas akis plauti
tekančiu
vndeniu.
Esant
nusiskundimms, kreiptis į gydytoją.
Prarijus:
Neskatinti vėmimo. Tuoj pat kreiptis
į gydytoją.
Asmens apsauga
Dirbant su šiuo produktu uždengti
atviras kūno vietas.
Utilizavimo nurodymai
Didesnius produkto likučių kiekius
kartu su originalia pakuote utilizuoti
pagal galiojančius reikalavimus.
Visiškai ištuštintas pakuotes priduoti
antriniam perdirbimui. Negalima
utilizuoti su buitinėmis atliekomis.
Neišleisti į kanalizaciją. Atliekų kodo
nr. 200129.
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Biocidinių produktų potvarkis
Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra: 2,5
g (2,5%) benzalkonio chlorido.
BAuA-Reg, nr..: N-28021
Biocidinius
produktus
naudoti
atsargiai.
Prieš
naudojant
perskaityti etiketės ir produkto
informaciją.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais
gamintojo
gamybos
ir
panaudojimo
techniniais
duomenimis.
Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant,
techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja
raštiško gamintojo patvirtinimo.
Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus
informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji
netenka savo galios.
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