
Grünbelag-EntfernerGrünbelag-Entferner
Specialus valiklis žalių apnašų valymui nuo terasų, akmeninių
grindų ir sienų

LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 504 200

PakuotėPakuotė 6 x 6 x 1 l1 l 4 x 4 x 2,5 l2,5 l

Pakuotės rūšis Plastikinis buteliukas Plastikinis bakelis

Pakuotės kodas 01 03

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

0676 ◼ ◼

IšeigaIšeiga Maždaug 10 ml/m² (sumaišymo santykis 1:10)
Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant
pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Statybinių medžiagų paviršiams iš betono, gamtinio akmens, kalkinių smiltainių,
keramikos, stiklo, medienos, plastiko ir WPC

■

SavybėsSavybės Priemonė savarankiškai pašalina giliai įsigėrusius organinius nešvarumus■
Nereikia nuplauti, poveikio laukimo laikas 24 val.■
Priemonę galima naudoti gryną arba atskiestą vandeniu■
Priemonės neskiedžiant užtikrinamas ilgalaikis poveikis■
Be aktyvaus chloro■
Negadinantis paviršiaus■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Agregatinė būsena Skysto pavidalo

pH vertė (20 °C) 7,6

SertifikataiSertifikatai Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui ParuošimasParuošimas
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

■

ApdirbimasApdirbimas

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
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ApdirbimasApdirbimas

Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai pradėti veikti.
Poveikis atsiranda po 24 val., saugoti nuo lietaus ir nenuplauti vandeniu.
Praėjus poveikio laikui paviršių nuvalyti.
Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30
°C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!
Besiribojančias kitas konstrukcijas ir šalia esančius dekoratyvinius augalus apsaugoti,
apdengti apsaugine plėvele

NurodymaiNurodymai Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis
Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su
atsakingu darbuotoju.

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Laistytuvas, purškiklis

Darbo įrankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Remmers įrankiaiRemmers įrankiai
GLORIA® 405 / 410 GLORIA® 405 / 410 T Profiline T Profiline (4667)(4667)

GLORIA® Pro 100 GLORIA® Pro 100 (4668)(4668)

GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)(4666)

GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)(4665)

Kana® KanaClassic Eckenpinsel Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)(4541)

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti
mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:
Pasirūpinti tyru oru.
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Po kontakto su oda:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams
nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
Prarijus:
Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Asmeninės apsaugos
priemonės

Darbų metu dėvėti apsauginius drabužius.

Nurodymai utilizavimui
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Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.
Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:Veikliosios medžiagos:
100 g medžiagos sudėtyje yra 2,45 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chlorida
Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba
nurodymus ant etiketės!

Valymo priemonių
reglamentas (EB) Nr.
648/2004

< 5 % katijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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