ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DS-210
Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες
αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK DS-210 απομακρύνει εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών
από PVC, χαρτοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε
πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες,
νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και
πόρτες από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο. Συνιστάται
για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει
αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή προστασίας. Ιδανικό και για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από χαρτοταινίες που τοποθετούνται πριν
από το βάψιμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και
ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από
παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους
χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις
οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

Μορφή - Χρώμα

Υγρό -Διάφανο

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αποκολλήστε τις ταινίες αργά και προσεκτικά.
Στη συνέχεια, ψεκάστε με το DUROSTICK DS210 και αφού περάσουν 4 έως 5 λεπτά, απομακρύνετε τα υπολείμματα κόλλας με νωπό πανί.

pH

6,0±1,0

Εύφλεκτο

Ναι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κασετίνα 20τμχ των 180ml
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13977/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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