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Елементи на 
продукта: 
   

Super Strong C1 – еднокомпонентен продукт  

Обем: Единична опаковка: 500 ml 
   

Описание на 
продукта: 
     

  

Sea-Line® C1 SUPER STRONG препарат за премахване на обрастваия и 
раковини е с мощна, ефективна офрмла за бързо премахване на отлагания 
по корпуса на лодки, направени от стъклопласт или стомана.  
Преди употреба върху боядисвани повърхности (колонка на двигател, 
пропелер, повърхности, покрити с полиуретанови лакове), направете тест за 
устойчивост към субстанцията на Sea-Line® C1. 
 

Препоръки за 
употреба: 
   

 
 

Sea-Line® C1 SUPER STRONG е подготвка за премахване на:  
 Водорасли.  
 Морска трева.  
 Черупки и раковини. 
 Обрастъци/отлагания. 

Благодарение на модерната си формула, ефектът от приложението на 
препарата е видим след няколко минуги употреба.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте върху повърхности, боядисани с 
еднокомпонентна боя.  

Физико-химични 
характеристики: 
Форма: 
Цвят:  
Мирис: 
Разтворимост във вода: 
pH (при 200C) : 
   

 
 
течност 
кафяв прозрачен  
специфичен/силен  
100% 
<1 – формулата съдържа киселини (проверете: SDS) 

Подготовка на 
повърхността преди 
употреба: 
   

 Преди употреба на Sea-Line C1 отстранете с мека кърпа или под 
водна струя меките отлагания от повърхността.  

 Почистете отново повърхността със сладка вода.  
   

Начин на приложение: 
    

Пръснете по повърхността (Sea-Line® C1 в комплект с пулверизатор). 

Полагане: 
  

 Нанесете малко количество Super strong C1 върху повърхността. 
 Изчакайта 5 до 15 минуути, за да започне да действа.  
 След това отстранете мръсотията и препарата със сладка вода под 

налягане или използвайте мека четка с многократно изплакване с 
вода.  

* В случаи на много големи обрастъци, препаратът може отново да се 
използва и да се отмие след 10 минути.  

 Внимателно измийте третираната повърхност със сладка вода, за да 
премахнете остатъците от C1 super strong. 

   

Последващи 
действия: 
   

   

За да защитите повърхността, използвайте S4 Protect wax или S5 Quick wax. 
 

Стандартни мерки за 
безопасност: 
 

 
   

 По време на работа е необходимо да използвате съответните лични 
предпазни средства.  

 Работещият трябва да има защита на очите и дихателните органи.  
 Когато използвате продукта в малки, затворени пространства, трябва 

да осигурите съответната вентилация.  
 

Внимание: В името на безопасността, винаги работете в съответствие с 
препоръките, включени в описанието на техническите характеристики на 
даден продукт.  
 

Съхранение: 
 

   
  

Съдържанието на опаковката трябва да бъде съхранявано в плътно 
затворени контейнери на температура между 5 - 35oC, далеч от източници на 
огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Затваряйте плътно опаковката веднага 
след всяка употреба. Съхранявайте далеч от деца. 
 

Внимание: Затваряйте плътно опаковката веднага след всяка употреба! 
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Срок на годност: 
   

36 месеца от датата на производство. 
   

Гаранция за качество: 
   

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките 
покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001. 
  

 
 

 
Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от 
дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва 
крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не 
носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите. 
  
Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция 
не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от 
неправилна употреба или  съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната 
практика. 

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo. 


