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

BPS 7410
Art. No. 7410

Odstraňovač znečistění fasád

Používá se na silně znečistěné povrchy fasád. Především k venkovnímu použití.
Velice účinný odstraňovač znečistění fasád. Snadno odstraňuje saze, stopy oleje a
mastné zbytky nečistot.
BPS 7102 lze použít pro většinu kamenných a minerálnich povrchů.
Při aplikaci není potřeba zakrývat okna
Vhodný k použití na kovové povrchy

Návod k použití
Čištěnou plochu opláchněte studenou vodou. BPS 7410 aplikujte nízkotlakým rozstřikovačem.
Nechte působit přibližně 15 - až 30 minut. Povrch musí zůstat mokrý během doby působení.
Otryskejte teplou vodou max. 50°C vysokým tlakem (tlak závisí na charakteru povrchu, 50-300 barů, 20 l za
minutu a úhel trysky 25°). Důkladně opláchněte vodou, aby se odstranily zbytkové chemikálie.
Postup v případě potřeby opakujte.
Na kovovém povrchu po dobu působení jemně roztírejte měkkým štětcem, což zvýší výsledný čistící efekt.
Pro povrchy, které se budou natírat, použijte raději BPS 7102 nebo BPS 7103.
BPS 7410 múže zanechat jemně mastný povrch, který múže ovlivnit adhezi barvy.

Dávkování
Neřeďte, ale dle charakturu znečistění lze ředit vodou dle až 1:10.

Spotřeba
Normální spotřeba: 0,2 – 0,3 l/m²
Technická data
 Čirá kapalina se slabým zápachem
 Dodávaná v 10 a 25 l plastových nádobách
 Specifická hmotnost 1,00 kg/l
 Hodnota pH: 9,5
 Obsahuje: Alkoholy,C 9-11 ethoxylované,
>2,5 EO, Alkoholy,C 9-11 ethoxylované,
>2,5 EO, 1-tridekanol, monoether s
polyethylenglykolem, etanol, 2,2´-iminobis-,
N-kokoalkylové deriváty, hydroxyd sodný
Skladování
Skladujte v originálních ,uzavřených nádobách při
teplotě nad 0°C.
Životnost
24 měsíců v uzavřených,originálních nádobách

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

Nebezpečí

Dráždí kůži
Způsobuje vážné poškození očí

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 20015-10-15

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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