I N F O R M A C E O P R O D U K T U

BPS 7624
Art. No. 7624

Odstraňovač barevných nátěrů

BPS 7624 rozpouští nátěry polymerové a olejové barvy na většině povrchů. Například
beton, sádra, žula, vápenec, pískovec, cihla, dřevo, plasty, sklo a kov. Je vysoce přilnavý
k povrchu, což prodlužuje dobu působení. Jedna aplikace rozpouští vícevrstvé nátěry.
Návod k použití
BPS 7624 aplikujte na plochu štětkou, válečkem nebo nízkotlakým rozstřikovačem. Doba rozpouštění
barev je různá od 30 minut do 36 hodin. Při teplotách nižších než 5°C je doba rozpouštění delší.
Rozpuštěnou barvu otryskejte horkou vodou (70-90°C) vysokým tlakem. (Tlak zavisí na charakteru
povrchu, 50-300 bar/ 20 l /min, úhel trysky 25-45°). Při otryskání postupujte zdola směrem nahoru.Po
vyčistění opláchnětet vodou nízkým tlakem shora směrem dolu.
Dávkování
Použijte koncentrát
Spotřeba
Spotřeba je závislá na struktuře povrchu, tloušťce nátěru barvy a počtu vrstev. Normální spotřeba je přibližně
0,5 l/m², max. až 2.0 l/m².

Technical data
 Viskózní, nažloutlá kapalina se zápachem
rozpouštědla.
 Dodávaná v 10 a 20 l plastových nádobách.
 Specifická hmotnost 0,97 kg/l
 Teplota vzplanutí >90 °C

Bezpečnostní pokyny
Použivejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít
Označení: Varování

 Obsahuje: Benzylalkohol, 2-butoxyethanol,
Dimethyl glutarát, dimethyl ester kyseliny
adipové, dimethyl-butandioát,
Y-butyrolakton, triethanolamin
Skladování
Skladujte v originálních uzavřených nádobách při
teplotě nad 0°C.
Doba skladování
24 měsíců v originálních, uzavřených nádobách.

Zdraví škodlivý při požití
Dráždi kůži
Způsobuje vážné podráždění očí
Zdraví škodlivý při vdechování
Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno: 2015-10-15
Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na
dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.
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