SEA-LINE BRAYT C2
CONCENTRATE CLEANER - strong dirt remover
INFORMACJA TECHNICZNA

Składniki produktu:

produkt jednokomponentowy

Opakowanie:

500 ml, 5l

Opis produktu:

C2 CONCENTRATE CLEANER to biodegradowalny preparat do
usuwania trudnych do usunięcia zabrudzeń, ciemnych smug oraz
zacieków. Możliwość rozcieńczenia produktu w zależności od stopnia
oraz rodzaju zanieczyszczenia powoduje, że idealnie sprawdza się przy
usuwaniu:
 tłuszczów
 olejów (również hydraulicznych)
 sadzy
 przebarwień i zacieków spowodowanych opadami deszczu
 innych trudnych do usunięcia zabrudzeń

Zastosowanie:

C2 jest produktem biodegradowalnym, który możemy rozcieńczyć w
zimnej oraz letniej wodzie, co pozwala stosować go w każdych
warunkach oraz w dowolnym miejscu.

Typ powierzchni:

farby poliuretanowe, żelkot (laminat), żelkot narzędziowy, farby przemysłowe o
dużej twardości, inne farby, pleksi, poliwęglany
UWAGA : Nie stosować na powierzchnie szklane (np. lustra).

Dane fizykochemiczne:
Wygląd:
Kolor:
Zapach:
Rozpuszczalność w wodzie:

ciecz
czerwony (przezroczysty)
specyficzny
100%

Sposób aplikacji:

Ręcznie

Zalecane narzędzia:

ściereczka z mikrofibry, delikatne szczotki, gąbki

Warunki aplikacji:

Produkt działa najlepiej w temperaturze 15 C ~25 C.

Sposób użycia:

°





Dalsze prace:
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Sea-Line C2 CONCENTRATE CLEANER rozcieńczyć z wodą
w stosunku:
 1:5 silne zabrudzenia.
 1:10 średnie zabrudzenia.
Zabrudzoną powierzchnię umyć za pomocą ściereczki lub
delikatnej szczotki.
Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu spłukać
obficie wodą.

Dla zabezpieczenia powierzchni polecane jest użycie:
®
 Sea-Line S4 WOSK OCHRONNY
®
 Sea-Line S5 QUICK WAX
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Środki ostrożności:

Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
etykietę pojemnika.

Przechowywanie:

Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 0 C.
Przechowywać z dala od dzieci.

Okres przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 20 C.

Gwarancja jakości:

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania
standardów ISO 9001 oraz 14001
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Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i
określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja
na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty
przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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