Quick & Easy alet temizleyici

Ürün tarifi:
Quick & Easy püskürtme sistemi için su ile
seyreltilebilir, az kokulu ve çevre dostu özel
deterjan, klorlü ve aromatik hidrokarbonlar
içermez.
Uygulama:
Püskürtme
tabancalarından,
aletlerden,
makinelerden, fırçalardan ve diğer çalışma
cihazlarından boya artıklarını, gresleri ve tutkal ile yağ artıklarını temizlemek için en yüksek çözücü kuvvete çok yönlü kullanılabilir
özel deterjan.
Özellikler:
• çevre dostu
• su ile seyreltilebilir (maks. 1:1)
• az kokulu
• en yüksek çözücü kuvvet
• klorlü ve aromatik hidrokarbonlar içermez
• çok yönlü kullanılabilir
Paket boyutu:
1l
İşleme:
MEGA 906 Quick & Easy alet temizleyiciyi,
temizlenecek parçalara sürün ve birkaç dakika nüfuz etmesini bekleyin. Ardından silim ve
icab. su ile tekrar durulayın. Kirlenmiş fırçalar,
birkaç saat daldırılmalıdır ve ardından su ile
yıkanmlıdır.

Dikkat:
Boyaları, cilaları ve diğ. çözer. Kaplamalar.
Uygulamadan önce uyumluluğa yönelik kontrol edin.

Teknik veriler
Özgül Ağırlık:
0,992 g/cm³ (20 °C'de).
Renk tonu:
sarımsı
Depolama:
En az 6 ay. Kutuyu sıkı bir şekilde kapalı vaziyette ve serin, iyi havalandırılmış bir yerde
muhafaza edin. Depolamada yasal hükümleri
dikkate alın.

Tehlike ve güvenlik notları:
Ağır göz tahrişine neden olmaktadır.
Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve
işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/
yüz koruması kullanın. Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın. GÖZLERLE TEMASTA:
Birkaç dakika itinayla su ile durulayın. Varsa
kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam
edin. Devam eden göz tahrişinde: Hekime
başvurun/hekimden yardım isteyin.
Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri
dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıkları, yasal
hükümler uyarınca bertaraf edilebilir.
Atık anahtarı: 070 604.
Ürün kodu: GG60
Tehlike sınıfı:
tehlike yük değildir

Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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