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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Chewing Gum Remover

Usuwanie plasteliny i gum do żucia

WEICON Chewing Gum Remover służy do usuwania pozostałości
gumy do żucia i plasteliny, również tych starych. Resztki gumy lub
plasteliny pod wpływem WEICON Chewing Gum Remover ulegają
zmrożeniu i mogą być natychmiastowo usunięte bez narażania
na uszkodzenie tekstyliów czy wykładzin. Chewing Gum Remover
usuwa wspomniane pozostałości z mebli tapicerowanych, siedzeń
pojazdów komunikacji publicznej i samolotów, krzeseł i foteli w
budynkach użyteczności publicznej (szkoły, kina, sale imprezowe),
tekstylnych wykładzin podłogowych wszystkich rodzajów oraz
twardych i elastycznych posadzek z drewna, kamienia, PVC,
linoleum itp.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości usuwania pozostałości gumy do żucia i plasteliny

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Obróbka
WEICON Chewing Gum Remover natryskiwać przez kilka sekund
z bliskiej odległości do chwili uzyskania
wyraźnego efektu zmrożenia. Natychmiast usunąć rozpuszczone
pozostałości przy pomocy załączonej szpatułki. Materiały tekstylne
następnie wyczyścić odkurzaczem lub szczotką. Uwag: w
przypadku kontaktu ze skórą niebezpieczeństwo powstania
odmrożeń! Trzymać puszkę dokładnie w pozycji pionowej, nie
odwracać i nie wstrząsać. Naciskać zawór w krótkich interwałach.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C. Okres przechowywania 24
miesięcy zgodnie z temperaturą od -5 do +30°C

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,

toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11630400-51 Chewing Gum Remover 400 ml

Akcesoria
10953001 Łopatka do obróbki, krótko
10953003 Łopatka do obróbki, długi


