Technický list

TL Odstraňovač asfaltu
Výrobek:
Vysoce účinný prostředek na odstraňování asfaltu, dehtu z mnoha
automobilových povrchů, skla, textilu, gumy
Vlastnosti:
● Odstraňuje asfalt, dehet z různých povrchů;
● Odstraňuje nečistoty jako např. Lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk,

parafín, tiskařské barvy a další;
● Okamžitě použitelný;
● Snadné použití;

Balení:
● Sprej 400 ml

Barva:
● transparentní

Použití:
Lakované povrchy, plasty, sklo, guma, textil,

Technické údaje
Konzistence

g/ml

aerosol

Aplikační teplota

°C

+15 / +30

Skladovatelnost

měsíce

12

mm

200 - 250

Vzdálenost při
aplikaci
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Pokyny:
Před použitím důkladně protřepejte. Sprej naneste ve vzdálenosti cca. 25cm na místo, které chcete
očistit a nechte působit 30-60 vteřin. Následně setřete nečistoty čistým, měkkým hadříkem. V případě
potřeby ošetření opakovat.
Čištění:
Materiál: ihned vodou, technický benzín
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Omezení:
Produkt nemusí být kompatibilní se všemi povrchy a podmínkami okolních aplikací. Před nanesením na
jakýkoliv povrch, doporučujeme vždy nejdříve otestovat na malém skrytém místě, abychom vyloučili
případné škody. Nepoužívat na čerstvě natřené povrchy. Opakované vystavování styku s kůží může
způsobit popraskání kůže. Při aplikaci doporučujeme nosit ochranné rukavice.
Bezpečnost:
Viz «Bezpečnostní list 14.01DEU
Aktualizace:
Aktualizováno dne: 13. 10. 2017

Vyhotoveno dne: 31. 07. 2017.

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich
vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto
firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody
aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti
výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše
technické oddělení.
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