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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.
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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

ODSTRANJEVALEC VOSKA
Koncentrirana vodna raztopina za odstranjevanje voska s talnih oblog z visoko razmaščevalno močjo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Koncentriran odstranjevalec voska
 - Visoka razmaščevalna moč
 - Primeren za čiščenje trdovratnih madežev

PODROČJE UPORABE: 
 - Gotovi podi
 - Za odstranjevanje proizvodov Brill ali Polish WB
 - Laminatni podi
 - Guma, PVC, linolej ali vinilne talne obloge

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na občutljivih površinah
 - Na steklenih površinah 
 - Na nelakiranih površinah

Videz: Tekočina

Viskoznost F 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund

Poraba: (g/m2): Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine

Redčenje: Za razmaščevanje: 3–4 pokrovčki na 5 litrov vode
Kot odstranjevalec voska: nerazredčen ali razredčen z vodo v razmerju 1:1 

Temperatura uporabe: od +15 do +25 °C

Uporaba/orodje: čista krpa, čistilec za tla

Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Steklenice po 1 l - kartoni z 12 kosi

Omejitve uporabe:

Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Ne uporabljamo v vlažnih prostorih
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Pred nanosom odstranimo s površine morebitne sledove prahu ali nečistoče. 
Proizvod DECERLEGNO razredčimo glede na stopnjo umazanosti in potrebno uporabo (za zelo trdovratne obloge in madeže 
laka uporabimo nerazredčeni DECERLEGNO in pustimo delovati približno 5-10 minut). Razredčen DECERLEGNO nanesemo 
z enoploščnim strojem, nato pralno tekočino poberemo s strojem za sesanje tekočin ali čistilcem za tla. 
Ko je preostala čistilna tekočina popolnoma izhlapela, je površina pripravljena za nadaljnje voskanje. Vedno nosimo primerno 
osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBA: predhodno moramo preveriti združljivost proizvoda s površino, ki jo obdelujemo, da 
preprečimo morebitne poškodbe.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:


