
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξαιρετικό  καθαριστικό  γενικής  χρήσης-  αφαιρετικό  σκουριάς,  που  αδρανοποιεί  την  σκουριά,
απομακρύνει τα άλατα, απολιπαντικό και καθαριστικό ασβεστολιθικών ουσιών. Καθαρίζει και γυαλίζει
σίδερο, ξύλο, μέταλλα και επιχρωμιομένες επιφάνειες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σίδερο, αλουμίνιο, σίδερο με επένδυση ψευδαργύρου: Είναι η ιδανική προετοιμασία πριν την
βαφή, καθώς αφαιρεί και εξουδετερώνει την σκουριά. Εφαρμόστε το προϊόν στη μολυσμένη περιοχή
με πινέλο ή σπρέι. Αφήστε το να δράσει μέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές της σκουριάς και ξεβγάλτε με
καθαρό νερό. Σε αλουμίνιο και σίδερο γαλβανιζέ, βελτιώνει  την πρόσφυση των ασταριών και  των
τελικών στρωμάτων.
Ξύλο: Καθαρίζει και αφαιρεί λεκέδες και λιπαρές ουσίες από τηκ,  iroko και όλα τα άλλα είδη ξύλου.
Αραιώστε το προϊόν 50% με νερό, απλώστε το στο ξύλο και αφήστε το να δράσει. Όταν καθαρίσει,
ξεβγάλτε με νερό. Η αναλογία του μείγματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ρυπαρότητα του ξύλου.
Πολυεστέρας με σημάδια σκουριάς: Εφαρμόστε στα σκουριασμένα σημεία μέχρι να εξαφανιστεί η
σκουριά. Ξεβγάλτε με άφθονο καθαρό νερό.
Πισίνες  από  τσιμέντο  ή  πολυεστέρα: Χρήσιμο  ως  καθαριστικό  για  πισίνες  τσιμέντου  και
πολυεστέρα, διότι δρα ως αφαιρετικό λιπαρών και ασβεστολιθικών ουσιών.
Καθαριστικό  και  γυαλιστικό: Χάρη  στα  ειδικά  χαρακτηριστικά  του,  το  προϊόν  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει και να γυαλίσει ανοξείδωτο ατσάλι, μέταλλο με επένδυση χρωμίου,
βρύσες, δεξαμενές, ανοξείδωτους νεροχύτες, προπέλες κτλ.
Ιδανικό  για  καθαρισμό  μπανιερών  που  πρόκειται  να  βαφούν  με  το  σύστημα  σμάλτου  YATE
Imprimacion Epoxi + Esmalte Aspecto Ceramico  ή Esmalte Poliuretano & Acrilico.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφύγετε τη διαρροή του προϊόντος σε μάρμαρο και μωσαϊκό. Σε επιφάνειες άγνωστης σύνθεσης,
συνιστάται να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας, πριν την χρήση. Συνίσταται να
φοράτε γάντια κατά την χρήση. Μην το αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα
Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7ο C, ή με σχ. υγρασία 80% ή όταν έπεται βροχή. 

Περιέχει φωσφορικό οξύ. Διαβρωτικό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Σε
περίπτωση  επαφής  με  τα  μάτια,  ξεπλύνετε  αμέσως  με  άφθονο  νερό  και  ζητήστε  ιατρική  συμβουλή.   Χρησιμοποιείστε
προστατευτική ενδυμασία και προστασία για τα μάτια και το κεφάλι. Εφαρμόστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε
περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

1

Κωδικός   12_416
T/T   07U

Desoxidante     Multiuso
Καθαριστικό σκουριάς
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