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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Sakız Çıkartıcı

Özel spatula dahil

Sakız Çıkartıcı eski sakızları ve plastisin kalıntılarını bile temizler.
Sakız ve plastisin kalıntıları WEICON Sakız Çıkartıcı sıkıldığında
donarlar ve dokulara ya da yer kaplamalarına zarar vermeden
hemen sökülebilirler.

WEICON Sakız Çıkartıcı kaplanmış mobilyalardan, otobüs koltukları
(sert köpük), okul sandalyeleri ve masaları, tüm tipteki tekstil yer
döşemeleri, ahşap ve taş döşemeler, PVC ve linolyum döşeme gibi
elastik ve sert zemin kaplamalarındaki sakız ve plastisin kalıntıları
temizler.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler eski sakız veya oyun hamur artıklarını bile temizler

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

İşleme
WEICON Sakız Çıkartıcısını kısa mesafeden birkaç saniye gözle
görülür şekilde donmasına kadar püskürtünüz. Ardından çözülen
kalıntıları ekinde bulunan spatula ile hızlı şekilde yüzeyden sökünüz.
Tekstil tabakaları uygulamadan sonra çektiriniz ve ya fırçalayınız.
Dikkat: Cilt ile temas olunca üşütme tehlikesi var! Kutuyu kesinlikle
dik tutunuz, çalkalamayınız. Püskürtücü başlığa gerekliliğe göre
kısa aralıklarda basınız.

Depolama
Sprey kutusu basınç altında. Güneş ışığından ve + 50 ° C'nin
üzerindeki sıcaklıklardan koruyun. -5 + 30 ° C depolama
sıcaklığında 24 aylık raf ömrü vardır.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11630400-39 Sakız Çıkartıcı 400 ml

Aksesuarlar:
10953001 İşleme spatulası,
10953003 İşleme spatulası,


