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FUGA PULITA

Čistenie spojov/škár

DEFINÍCIA

Silný alkalický, vo vode rozpustný a emulgačný roztok rozpúšťadiel, neagresívny pre spoje a dlaždice.
URČENIE A ÚČINNOSŤ

FUGA PULITA je vzorec špeciálne určený na čistenie spojov stmavených nečistotami, najmä na keramických a gresových
kameninových povrchoch. Rýchlo pôsobí a umožňuje ľahké odstránenie organických, a mastných látok usadených a
ukotvených na povrchu spojov, ktoré spôsobujú ich stmavnutie a absorpciu anorganických nečistôt a prachu.
Navracia spojom pôvodnú farbu bez toho, aby zmenil alebo poškodil keramický povrch a povrch spoja, pretože neobsahuje
kyseliny. Môže spôsobiť čiastočné alebo úplné odstránenie ošetrenia, ak sa použije na absorpčné materiály ošetrené
ochrannými a dokončovacími prostriedkami na báze živicových voskov. Pri takýchto materiáloch sa odporúčajú predbežné
testy.
POUŽITIE

FUGA PULITA sa používa čistý. Nastriekajte produkt na spoje, ktoré chcete vyčistiť, a nechajte pôsobiť niekoľko minút,
potom ich pretrite kefou alebo drsnou špongiou. Opláchnite vodou a v prípade potreby zopakujte.
Orientačná spotreba: podľa potrieb.
Chemicko-fyzické vlastnosti
pH (20°C) čistý produkt: 13.0
Špecifická hmotnosť (20 °C): 1.015 g/cc
Skupenstvo: homogénna kvapalina
Vôňa: charakteristická
Farba: svetlá žltá

Balenie
0.75 litra fľaša-sprej, 12ks/krabica

Nebezpečie
Piktogram:

Varovanie:

Hazard

H318 Spôsobuje vážne poranenie očí.
H315 Spôsobuje iritáciu kože .
P102
P264
P280
P310

Skladujte mimo dosahu detí
Po manipulácii dôkladne umyte.
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje:	
  ETANOLAMÍN
Zložky vyhovujúce nariadeniu ES č. 648/2004
Menej ako 5%
EDTA dvojsodná soľ
medzi 5% a 15%
aniónové povrchovo aktívne látky, aromatické uhľovodíky

Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s
nariadením EC 1907/2006 (REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

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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