4951 ENVICLEAN PR
EnviClean PR4951 je vytvorený pre čistenie a odmastnenie povrchu už existujúcich náterov alebo povrchu ocele bez ošetrenia
náterom. Vlastnosť naleptania povrchu produktom 4951 EnviClean PR garantuje výbornú priľnavosť pre následné nátery.
Produkt môže byť použitý pre očistenie ručne odhrdzavených povrchov, ako aj pre očistenie fero a nefero-magnetických
povrchov pred aplikáciou náterových systémov.

VLASTNOSTI
•
najvyšší level kvality;
•
vodou riediteľné riešenie pre odmastňovanie a čistenie
•
možná aplikácia/čistenie plastových a gumenných výrobkov
PRACOVNÝ POSTUP
Balenie:

5L

Upozornenie:

EnviClean PR je čistiaci prostriedok na alkalickej
báze. Ochráňte oči a pokožku pri používaní čističa.
Počas aplikácie EnviClean PR užívajte ochranné
pomôcky k ochrane očí a pokožky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU
Estetické vlastnosti produktu:
Odtieň:

transparentný

Viskozita:

13-15 sek. ,Ford cup nr.4

Bod varu:

100ºC

Špecifická hmotnosť:

pri 20°C 0,99 kg/l

PH hodnota:

11-12

Riedenie:

voda

Spôsob aplikácie:

EnviClean PR môže byť riedený v pomere
1:2 až 1:3 s čistou vodou. Aplikácia možná
striekaním, valčekovaním, špongiou, kefou
alebo inou vhodnou metódou. Po 5-10
minútach odstráňte zvyšky vody vysokým
tlakom vzduchu. Neaplikujte EnviClean pri
teplotách pod 0ºC .

Značenie:

V súlade s EU normou 67/548/EEG a v
súlade s nariadeniami o nebezpečných
látkach. Škodlivý a dráždivý pri kontakte
s pokožkou, očami a pri vdýchnutí. Pri
zasiahnutí očí ihneď vypláchnite veľkým
množstvom vody a vyhľadajte lekára.
Počas aplikácie nejedzte, nepite nefajčite.

UN: 1263

GARANCIA A UPUSTENIE OD NÁROKU
Technické listy a iné tlačené informácie sú spracované podľa nášho najlepšieho vedomia. Produkty sú garantované na základe prijateľných obmedzení garancie.
Kópia je k dispozícii v spoločnosti Baril Coatings, ide o exkluzívnu garanciu s ohľadom na predaj produktu. Modifikácia akéhokoľvek komponenntu alebo
použitia nie uvedená v tomto buletine ruší garanciu, ak nie je inak písomne potvrdené od Baril Coatings. Žiadne iné garancie nie sú aplikovateľné. Neberieme
žiadnu zodpovednosť za spotrebu, výkon či nehody vyplývajúce z použitia. Zodpovednosť je obmedzená na dodanie náhradných materiálov, ako je uvedené v
obmedzeniach garancie.
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