
125

do usuwania zabrudzeń tynków i farb dyspersyjnych
do powierzchni z płytek ceramicznych, klinkierowych,
blachy, tworzyw sztucznych

Służy do usuwania zabrudzeń po farbach i tynkach akrylowych, silikonowych i silikatowych   z  powierzchni  
płytek ceramicznych, klinkierowych,  tworzyw sztucznych , blachy ocynkowanej i powlekanej oraz szkła
i malowanego drewna.

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Miejsce zabrudzenia spryskać preparatem z odległości około 15-20 cm. Pozostawić  na około 10-15 minut, 
do czasu aż preparat zacznie działać. Po tym okresie usunąć zabrudzenia za pomocą twardej szczotki lub 
myjki ciśnieniowej. W razie konieczności czynność powtórzyć lub wydłużyć czas działania preparatu. Po 
zakończeniu czyszczenia, czyszczoną powierzchnię należy zmyć czystą wodą.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Narzędzia po zastosowaniu myć wodą.
• Preparat stosować w temperaturze +5OC do +25OC.
• Do prac stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawice ochronne.
• W celu określenia przydatności preparatu, zaleca się wykonanie próby „czyszczenia” w miejscu mało 

widocznym.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na oczy. Może powodować 
reakcję alergiczną skóry. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do 
środowiska. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania 
należy lekko wstrząsnąć w celu wymieszania.

PRODUKTY  UZUPELNIAJACE

MITECH SRODEK
DO CZYSZCZENIA

ZUŻYCIE
Średnie zużycie uzależnione jest od stopnia zabrudzenia .

DANE TECHNICZNE

ok. 1,02 kg/d m3   gęstość objętościowa

+5OC do +25OC

+5OC do +25OC

temperatura stosowania

temperatura podłoża

Przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5OC do +25OC.  
Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do zastosowania  24 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

• twarda szczotka,
• miękki pędzel.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt budowlany.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Preparat  zawiera mieszankę eteru monobutylowego glikolu etylenowego oraz środki modyfikujące.

SKŁAD


