Gommasol
Prípravok na odstránenie gumových šmúh


Vlastnosti
Riedidlá obsahujúci špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie gumových šmúh a oterov z
priemyselných podlahových povrchov, ktoré boli spôsobené vysokozdvižnými a paletizačnými
vozíkmi.Vďaka silnému čistiacemu účinku sa Gommasol môže použiť vo veľmi silne
znečistených priemyselných oblastiach a halách. Gommasol má iba slabý zápach a ľahko sa
používa.

Zloženie (podľa 648/2004/EK)

Neionické tenzidy 5-15%, rozpúšťadlo na vodnej báze.
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 6
pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 7

Oblasť použitia

Povrchy odolné voči rozpúšťadlám, ako sú napr.: priemyselné povrchy, betón, epoxidová živica,
hladený betón a plochy z pálenej hliny. Nesmie sa použiť na povrchy z asfaltu a bitumenu, ďalej
na plastové krytiny!

Použitie

Prípravok nanesieme na povrch v neriedenom stave alebo riedený vodou
v pomere 1:1, 1:2 pomocou vhodného postrekovacieho flakónu s penotvornou
hlavicou, necháme ho pôsobiť 10 minút. V závislosti od miery znečistenia,
môžeme vykonať v rámci bežného každodenného čistenia strojové mokré
čistenie pomocou stroja na drhnutie a vysávanie a 1% roztoku Dopomat-forte.
V prípade silného znečistenia a väčších plôch je potrebné navlhčený povrch
dôkladne vydrhnúť jednokotúčovým strojom na drhnutie a zeleným padom.
Nakoniec nečistoty odsajeme, povrch dôkladne vyčistíme čistou vodou.
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme.
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* Kiehl doporučuje použiť:
Č. tovaru: VFK 25 01 05 Postrekovací flakón, 500ml, bez hlavice
Č. tovaru: VVK 91 03 21 Penotvorná hlavica na postrekovací flakón, modrá tryska
Č. tovaru: z 20 50 18 Postrekovací flakón 1,5 l; červený, PP-penotvorná tryska (EPDM-tesnenia)
Č. tovaru: z 20 50 72 Postrekovacie tlakové zariadenie, 5 l, RONDO

Spotreba / m²
Odstránenie gumových šmúh: 50-100 ml

Koncentrát

je dráždivý

R 22
R 36/38
S 24/25
S 37
S 51
S 62

Škodlivý po požití.
Dráždi oči a pokožku.
Kerüni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Noste vhodné rukavice.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Po požití nevyvolávať zvrcanie, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
Obsahuje rozpúšťadlo.

Balenie
Balenie: 5 litrový kanister

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie
tohto prípravku v domácnostiach!
Č. tovaru: j 05 07 15

Strojové
čistenie/
priemyselné
čistenie

