PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

TECHNICKÝ LIST

4CLEANER GRAFFITI
PROSTŘEDEK PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
GRAFFITI A SPREJOVÝCH ZNAČEK
CHARAKTERISTIKA
• směs organických rozpouštědel
a povrchově účinných látek
• prostředek k odstraňování graffiti
• odstraňuje i kresby od lihových fixů
• používá se na karoserie aut, okenní rámy,
železniční vagóny, dopravní značení, atd.

OBLASTI POUŽITÍ
4CLEANER GRAFFITI je vhodný na voděodolné, neporézní
materiály jako jsou koženka, sklo, umakart, atd. Velmi
jednoduše vyčistí obtížně odstranitelné nápisy a sprejové
obrazy. Široké uplatnění při údržbě kolejových vozidel,
autobusů, nákladních automobilů, reklamních ploch,
výkladních skříní, dopravních značek, orientačních tabulí
a interiérů veřejných prostor atd.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před aplikací proveďte zkoušku na málo viditelném
místě, abyste měli jistotu, že přípravek nepoškodí nátěr.
Pro úspěšný výsledek nedoporučujeme před použitím
4CLEANER GRAFFITI používat jiné čistící prostředky.
Nastříkejte nebo naneste prostředek na povrch a nechte
působit. Použijte suchou utěrku a skvrny čistěte krouživým
pohybem. Povrch omyjte teplou vodou a vhodným
prostředkem z řady 4CLEANER ihned po aplikaci.
V případě potřeby postup několikrát opakujte. 4CLEANER
GRAFFITI se nesmí používat na čerstvé nátěry mladší než
dva měsíce. Na karosériích aut se může stát, že lak po
aplikaci bude potřebovat získat nový lesk.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav
vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí
být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci
a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však
muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
4CLEANER GRAFFITI je dodáván v balení 5 l plechový
kanystr nebo 200 l sud.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných
před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota
skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším
teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační
schopnosti.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

