KAMENPLUS

CERANET
ODSTRANJEVALEC STARIH LOŠČIL
OPIS

CERANET je odstranjevalec starih nanosov loščil, voskov, akrilnih premazov, maščob in trdovratnih madežev.
Posebno je primeren za globinsko čiščenje in obnovo tlakov iz cotta, klinkerja, teraca, kateri so bili premazani z
lanenim oljem, mastnimi voski in loščili ( star način zaščite ).

ZNAČILNOSTI

Videz: viskozna tekočina
Barva: jantarjevo rumena
Vonj: značilen aromatičen

Vnetišče: 80ºC
Topnost: topljiv v vodi
pH: ( sol. 10% ): 10,5

UPORABA
CERANET je detergent za odstranjevanje starih nanosov (loščila, olja, akrilni premazi,..), namenjen je čiščenju
vseh vrst tal obdelanih z loščili, olji, oziroma akrilnimi premazi.

NAVODILA ZA UPORABO

CERANET koncentrat ali redčen v mrzli ali topli vodi ( razmerje 1:3 do 1:5 ), v odvisnosti na tip starega premaza,
katerega želimo odstraniti, nanesemo na površino in pustimo delovati potreben čas. S čistilnim strojem (ščetka,filc)
ali ročno (ščetka) izsčetkamo površine, odsesamo (sesalec za tekočine) ali odstranimo raztopljeno umazanijo in
dobro izperemo. CERANET ne uporabljamo za delna čiščenja površin.

PORABA
Poraba sredstva 1 liter / 5-10 m².

OPOZORILA
Izogibati se ponavljajočemu se in dolgemu stiku z očmi in kožo. Prezračiti prostor. Pred uporabo je priporočljivo
preučiti varnostni list.

RAZLITJE
V primeru naključnega razlitja absorbirati z neaktivnimi materiali.

EMBALAŽA
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov.

VARNOSTNA OPOZORILA
R10 - Vnetljivo.
R20 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R22 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R36/37/38 - Draži oči, dihala in kožo.
R65 - Zdravju škodljivo: ob zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč.
S2 - Hraniti izven dosega otrok.
S23 - Ne vdihavati hlapov
S24 - Preprečiti stik s kožo.
S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S62 - Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.
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