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LEPILA ZA LESENE TALNE OBLOGE

ODSTRANJEVALEC OSTANKOV LEPILA
Posebno sredstvo za odstranjevanje svežih ostankov lepila z gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Odlična oprijemna moč
 - Hitra učinkovitost
 - Na osnovi topil

PODROČJE UPORABE: 
 - Gotovi podi
 - Lakirane površine
 - Laminat
 - PVC, linolej ali vinilne talne obloge
 - Marmor ali keramične površine

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na vpojnih talnih oblogah ali surovih parketih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz: tekočina

Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 9–11 sekund

Relativna gostota pri 20 °C: 0,8–0,9 kg/l

Temperatura uporabe: od +10 do +30 °C

Uporaba/orodje: čista krpa

Čiščenje orodja: voda, pri še svežem proizvodu

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 

Omejitve uporabe: Vnetljiv proizvod.
Vedno preverimo kompatibilnost podlage, ki je v stiku s proizvodom.
Površino, ki jo obdelamo, ne smemo nikoli močno drgniti, da ne bi v lepilu 
vsebovani minerali poškodovali filma laka.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Proizvod je pripravljen za uporabo. Mehko in čisto krpo navlažimo s sredstvom PULITORE LS, nato nežno 
podrgnemo madeže svežega lepila z rahlim pritiskom, da ne poškodujemo lakirane površine. Pred uporabo 
vedno preverimo odpornost laka ali laminata ali morebitno spremembo sijajnosti laka v stiku s sredstvom 
PULITORE LS. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list 
proizvoda.
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