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CHARAKTERYSTYKA

Alkaliczny środek myjący do czyszczenia powierzchni malowanych i
powierzchni przed malowaniem.

ZASTOSOWANIE

Środek myjący nadaje się do czyszczenia niepomalowanych i
pomalowanych powierzchni z brudu, tłuszczu i olejów. Może być stosowany
na powierzchniach drewnianych, metalowych, betonowych i plastykowych.
Twarde i błyszczące powierzchnie należy najpierw umyć za pomocą
RENSA Paint Washing Liquid, piaskować i usunąć kurz.
Można stosować również do czyszczenia pędzli, itp.

DANE TECHNICZNE
Zawartość

nazwa
woda
Metakrzemian sodu
Glukonian sodu
Kwas akrylowy
Etanol
Etoksylowany alkohol
C9-11
N-(2-karboksyetylo)-N(2-etyloheksylo)-ßalaninian sodu
Propan-2-ol
Alkohol propoksylowany
Wodorotlenek sodu
Propan-1-ol
Butan-2-ol

Nr CAS
7732-18-5
10213-79-3
2-527-07-1
66019-18-9
64-17-5
68439-46-3

Stężenie (w %)
>10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

94441-92-6

1-10

67-63-0
1310-73-2
71-23-8
78-92-2

1-10
1-10
1-10
0,1-1
0,1-1

Gęstość

ok. 1,08 g/ml

Rozcieńczalnik

Woda

pH

Jako roztwór: ok. 10,5, jako koncentrat: 12,5

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

SPOSÓB STOSOWANIA

Rozcieńczać z wodą w następujących proporcjach:
Czyszczenie przed malowaniem: 1:10
Czyszczenie generalne malowanych powierzchni: 1:20
Usuwanie starych tapet: 1:10-15
Mycie sprzętu malarskiego: 1:10
Powierzchnie bardzo brudne, twarde lub błyszczące: 100% roztwór.
Przed przystąpieniem do czyszczenia radzimy sprawdzić działanie środka na
małej powierzchni. Roztwór może zmatowić powierzchnię.
Przed malowaniem opiaskować twarde i błyszczące powierzchnie aby poprawić
przyczepność. Nakładać pędzlem lub gąbką.
Stosować rękawice ochronne i zabezpieczenie oczu przy używaniu
nierozcieńczonego środka.
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Pozostawić roztwór na powierzchni na 2-10 min lub dłużej. Dłuższy czas
pozostawienia i użycie ciepłej wody poprawi efekt czyszczenia.
Na koniec delikatnie opłukać powierzchnię wodą i usunąć wszelki brud i resztki
środka czyszczącego.
Przechowywanie

Nie może zamarzać!

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane
informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać
odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również
odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego
ich użycia.

