BLACKBAT 2 w 1
ODTŁUSZCZACZ ODBIJACZY
ŚRODEK DO USUWANIA CZARNYCH ZARYSOWAŃ
OPIS









WŁAŚCIWOŚCI




ZASTOSOWANIE




Szybko i dokładnie eliminuje trudne plamy powodowane przez:
zanieczyszczenie powietrza, złe warunki pogodowe, dobijanie
do doków, odciski stóp; ślady po dymie, węglu, osady smarów,
smoły, soli oraz zacieki po czarnych płynach…
Czyści zanieczyszczenia po oparach, dymie…
Podwójne działanie: odtłuszcza i czyści.
Niezwykle silny odtłuszczacz. Przywraca wygląd do stanu
pierwotnego.
Wzbogacony olejkiem sosnowym dla optymalnej skuteczności
na oleistych osadach.
Szybkie i proste działanie. Nie zmienia i nie uszkadza
powierzchni.
Skuteczny na odbijaczach, oponach, kadłubach, pokładach,
miejscach malowanych farbami.
Przywraca oryginalny wygląd w kilka minut z minimum wysiłku.
Na zewnątrz i wewnątrz.
Odbijacze, opony, kadłuby, pokłady, powierzchnie
antypoślizgowe, rury wydechowe, belki, wodnice, powierzchnie
winylowe, szklane, sztuczna skóra, pokrywy, żagle…

DANE TECHNICZNE

Skład: wysokiej, jakości środki powierzchniowo czynne i emulgatory.
Wygląd: jasno-żółty płyn.
Rozpuszczalnik: Woda.
Gęstość w 20°C: 1.0±0.1
Lepkość: Płyn
pH: 9±1
Temperatura zapłonu: Niesklasyfikowany, jako palny.
Dostępne opakowania: 1L, 2,5L
Okres przydatności: 1 rok.

NARZĘDZIA DO
NAKŁADANIA

Pędzel, szmatka, spryskiwacz ogrodowy.

ZALECENIA PRZED
UŻYCIEM

Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Nie
stosować metalowych szczotek do szorowania powierzchni. Unikać
wydłużającego się kontaktu z powierzchnią.

ROZCIEŃCZANIE

Nie rozcieńczać

APLIKACJA

Nałożyć BLACKBAT 2 w 1 używając pędzla lub spryskiwacza na
powierzchnię. Zostawić na 5 minut. Wyczyścić miękką gąbką lub czystą
szmatką do momentu aż usuniemy ślady produktu. Spłukać dokładnie
czystą wodą. Nie dopuścić, aby BLACKBAT 2 w 1 zaschnął na
powierzchni.

ZALECENIA PO UŻYCIU

Przelać pozostały materiał do mniejszego opakowania i przechowywać z
dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem. Nie utylizować
szmatek zanurzonych w produkcie – do domowych koszy na śmieci.
Przed utylizacją dokładnie wysuszyć.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Woda

PRZECHOWYWANIE

1 rok w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła i wysokiej wilgotności.

BEZPIECZEŃSTWO

Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w karcie MSDS.

DATA WYDANIA

Wrzesień 2016.

