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Proti usadeninám, sklo a kryštál

DEFINÍCIA
Roztok siloxánových oligomérov s nízkou molekulovou hmotnosťou v rýchlo odparujúcom alkoholickom rozpúšťadle.
URČENIE A ÚČINNOSŤ
ANTIGOCCIA je špecifický vodo-odpudivý ochranný prostriedok, ktorý vytvára neviditeľnú, priehľadnú a bezfarebnú bariéru a tak činí
všetky povrchy, na ktoré sa aplikuje, vodu-odpudzujúcimi. Používa sa najmä na sklo a kryštál, ale aj na hladké a/alebo lesklé povrchy
pri gresových kameninových výrobkoch alebo kamennom materiále. Používa sa v sprchovacích kútoch a na zrkadlá, pričom zabraňuje
usadzovaniu vápenných zvyškov a uľahčuje ich odstránenie. Pri aplikácií na vonkajšie sklo okien oneskoruje vytváranie šmúh zo silného
dažďa. Aplikuje sa na čelné sklo motorových vozidiel, zabraňuje vode udržať sa na skle, čo značne zlepšuje viditeľnosť a znižuje
používanie stieračov.
Môže sa použiť aj na plastové povrchy, pokiaľ je materiál odolný voči izopropanolu a dôsledne sa dodržiava spôsob použitia.

POUŽITIE
Môže sa aplikovať neriedené na dokonale suché povrchy. Mierne otvorte ventil a rozprašujte zo vzdialenosti 20-30 cm od čistého a
suchého povrchu. Rovnomerne roztrite papierovou utierkou, bavlnenou alebo mikrovláknovou handričkou. Nechajte vysušiť a odstráňte
akýkoľvek nadbytok hneď po vysušení. Neaplikujte na horúce alebo studené povrchy (nad 40 ° C alebo pod 5 ° C).
Orientačná spotreba: 1 liter na 25-30 m2.

Chemicko-fyzické vlastnosti
Špecifická hmotnosť (20 °C): 0.788 Kg/l
Skupenstvo: kvapalina
Vôňa: alkohol/kvetiny
Farba: bez farby

Balenie
0.75 litra PE fľaša so sprejom, 12 ks v krabici

Piktogramy
Nebezpečenstva:
Varovania: Hazard
H226
H319
H336

Horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí
Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

P101 Ak potrebujete lekársku pomoc, ukážte nádobu alebo označenie produktu.
P102
P210
P233
P280
P312

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo tepla / iskier / otvoreného plameňa / horúcich povrchov. - Nefajčiť.
Uchovávajte nádobu dobre uzavretú.
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
Ak sa necítite dobre zavolajte
,
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: 2-PROPANOL
Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s
nariadením EC 1907/2006 (REACH), nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) a ďalšich
dodatkov

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku na obale. Záruka sa nevzťahuje na
aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu
vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom tretími stranami.
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