
Technický list 05.32 Odstra ova vytvrzené PUR p ny

Výrobek je vynikající výrobek pro odstran ní zbytku vytvrzené PUR p ny z hliníkových
povrch , PVC a potahovaného PVC.

Vlastnosti þ Vysoce efektivní;
þ Snadno použitelný;
þ Biologicky odbouratelný (WGK1);
þ Tém bez zápachu, bez obsahu aromatických uhlovodík ;

Použití - pro odstran ní vytvrzené PUR-p ny z hliníku, PVC a potahového PVC;

Balení Dóza 100ml
Barva Bílá

Technické údaje
Konzistence - tixotropní pasta

pH - zásaditý
Tepelný rozsah použití °C +5 / +30

as p sobení min 30 - 120 (vysv tlení viz. Pokyny)
Skladovatelnost m síce 12 (p i teplotách od +5°C do +25°C mimo vlhké

prost edí v pevn uzav eném balení)
Specifikace

Omezení Není vhodný pro lakované d evo, m , zinek a mosaz.
Podklad Musí být bez volných ástic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny Vytvrzenou PUR p nu odstranit nejprve mechanicky, nap . se íznutím t sn
nad pot ísn ným povrchem. Nanést odstra ova aplika ním št te kem.
Nechat p sobit cca 30 minut na površích z PVC a až 2 hodiny na hliníku.
Zm klou p nu z takto ošet eného povrchu je pot eba odstranit vhodným
m kkým kartá em, syntetickou vlnou nebo plastovou špachtlí. P i aplikaci
nep idávat na ošet ovaný povrch žádnou vodu! Do išt ní povrchu provést
suchým hadrem. V p ípad , že nejsou odstran ny všechny zbytky PUR p ny,
postup opakovat. Po úplném odstran ní p ny o istit rámy vlhkým hadrem.
P ípravek p i dlouhodobém p sobení m že být agresivní k podkladu.
Odstra ova PUR p ny je vždy nutné po aplikaci pevn uzav ít a uchovávat
mimo vlhké prost edí v pevn uzav eném originálním balení! Jedin tak si
uchová své ú inné vlastnosti.

Doporu ení P ed aplikací je lepší se p esv d it o vhodnosti použití výrobku a provést
nejprve ošet ení povrchu na neviditelném míst .
Kartá , syntetická vlna nebo plastová špachtle by m la být dostate n tvrdá,
aby odstranila zm klou PU-p nu, ale zárove dostate n jemná, aby
zabránila poškození povrchu.

Upozorn ní Nenechávejte odstra ova na povrchu déle než je nezbytn nutné!
išt ní Ruce: mýdlo a voda, repara ní krém na ruce.

Bezpe nost Viz «Bezpe nostní list 05.32».
Aktualizace Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotoveno dne: 21.03. 2006

Výrobek je v záru ní dob konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spo ívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a p edpokládáme, že jsou spolehlivá a p esná. P esto firma nem že znát
nejr zn jší 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 tý e vhodnosti výrobk pro ur itá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se p esv d it o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické odd lení.


