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TG CLEANER

Technický list

    

SYMBOL pH

T-53 -

Rozpouštědlo pro syntetické barvy, bitumen a lepidla. Odstraňuje gumové stopy z tvrdých povrchů. 
Rozpouští dehet z karoserií, žvýkačky z textilních povrchů a přírodní pryskyřice.

APLIKACE:

- beton, dřevo, elastické povrchy, originální, původní barva na auta

SLOŽENÍ:

- <50% uhlovodíků C9-11

- <30% aromatických uhlovodíků

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

VYUŽITÍ:

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.

Produkt je připraven k použití bez ředění. Nemíchejte jej s vodou. Aplikujte výrobek na povrch, chvíli 
vyčkejte a následně umyjte hadříkem.

Před použitím zkontrolujte stálost barev a kvality čištěného povrchu.

Varování: Nepoužívejte na gumové povrchy, měkké plasty a akrylové sklo.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČNÝ
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- Vysoce hořlavá kapalina a páry.

- Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.

- Způsobuje podráždění kůže.

- Způsobuje vážné podráždění očí.

- Může způsobit ospalost nebo závratě.

- Může způsobit poškození orgánů při prodlouženém nebo opakovaném vystavení.

- Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu / výpary / sprej.

- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji vznícení.  

- Zákaz kouření v případě užívání tohoto výrobku.

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.

- Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.

- PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování.

- Nevyvolávejte zvracení.

- Okamžitě volejte lékaře – pokud se necítíte dobře.

- Uložte pod zámkem.

SPOTŘEBUJTE DO: 

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu. 

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý 
obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci.

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.


