Kitapint P – Curatator de vopseluri tip graffiti
Descriere: Curatator de pete de vopseluri, in special graffiti.
Caracteristici: Produs semi‐lichid pe baza de diluanti non inflamabili, destinat indepartarii petelor tip graffiti care
nu se pot indeparta cu produsele de curatenie traditionale, curata graffiti de pe orice fel de suprafata.
Specificatii: Aspect: Fluid vascos transparent; PH: Acid; Punct de fierbere: 43 grade Celsius; Inflamabil: Nu.
Aplicatii: Produs special pentru indepartarea petelor de graffiti, creat pentru a indeparta vopseluri tip graffiti,
vopsele permanente si orice pata care se poate impregna in porii cristalini al suprafetelor de piatra, marmura,
granit, ceramica, etc. Se poate folosi pentru gresie, argila, marmura, granit, piatra naturala. Poate fi aplicat atat pe
verticala cat si pe orizontala datorita formei sale semi‐lichide. Este un produs ce nu produce reactii nedorite
materialelor neferoase. Este un produs non inflamabil.
Mod de utilizare: Se aplica produsul pe suprafata cu ajutorul unei perii, rola sau prin pulverizare, avand grija ca
suprafata sa fie umezita suficient. Se lasa sa actioneze 10 min. La temperaturi mai mici de 5 grade Celsius se lasa sa
actioneze aprox. 20 min. Dupa aceea se curata cu apa din abundenta. In cazul suprafetelor verticale, se
recomanda repetarea tratamentului datorita scurgerii produsului. Randamentul produsului este de aprox. 1 pana
la 5 m2/litru.
Recomandari: A se evita contactul direct al produsului cu pielea. Se recomanda de asemenea masuri de protectie
adecvate(manusi,ochelari). A se evita inspirarea vaporilor, incercand sa utilizati produsul in zone ventilate.
Depozitare: Produsul se va depozita in locuri uscate fara a fi expus la actiunea razelor solare.
Prezentare: Produsul este ambalat in recipiente de plastic de 1 litru.
Fraze si simboluri de risc:
S24/25 A se evita contactul cu ochii sau pielea.
S34 Poate provoca arsuri.
R20 Produs nociv in caz de inhalare.
S2
A nu se lasa la indemana copiilor.
S36 A se folosi produse de protectie adecvate.

CE
Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor.
Datorită acestor motive, garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate. Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza
folosirii improprii a produselor noastre.

