Technický list

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
PRO ZAŠEDLÉ DŘEVO
Bochemtit Activsan je kapalný přípravek k přímému použití pro rychlé
a jednoduché oživení a zesvětlení zašedlého dřeva a dřevějných
prvků. Rychle vyběluje všechny zašedlé povrchy dřevin, oživuje
jejich vzhled, odstraňuje silné nánosy zašlé špíny. Díky tenzidům je
Bochemit Activsan lépe přilnavý k povrchům. Pomáhá dřevu získat
opět jeho přirozenou barvu.
Oblasti použití: Vhodný pro čištění dřevěných palet, plotů, dřevěných zahradních prvkůterasy, lavice, židle, stoly, můstky, lávky, pavilony, palubky a pergoly.
Aplikace: máčením, nátěrem, postřikem
Návod na použití: Produkt se neředí.
Máčení - předem odstraňte hrubé nečistoty a špínu z povrchu. Ponořte dřevo do nádoby
s roztokem a nechte působit 15 až 20 minut. Po vytažení nechte dřevo zaschnout. Při větším
znečištění postup opakujte.
Postřik - Přípravek nastříkejte přímo na čištěný povrch, nechte působit 15 až 20 minut
a přebytečný roztok setřete pomocí hadru nebo papíru. Při větším znečištění nechte přípravek
působit delší dobu, nebo proces po zaschnutí opakujte.
Nátěr - Při nátěru používejte plastové štětce. Aplikujte přípravek na povrchy předem
zbavené hrubé nečistoty. Nechte přípravek působit 15 až. 20 minut a v případě většího
znečištění postup opakujte.
Dostupná balení: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 1000 kg
Exspirace: 12 měsíců - při dodržení skladovacích podmínek. Číslo šarže a datum výroby jsou
vytištěny na obalu.
Upozornění: Určeno pro profesionální trh. Zabraňte úniku do půdy. Chraňte citlivé
materiály před postříkáním. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. Přípravek má bělící účinky (poškozuje kovové povrchy). Nemíchat
přípravek s jinými látkami, může se uvolňovat chlor..
Složení: Chlornan sodný, Hydroxid sodný.
První pomoc: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU
S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Skladování: Chraňte před teplem a slunečním světlem (skladovací teplota -10 až +25 °C
v originálním balení).
Likvidace: Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití nebo
odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí
předejte k recyklaci.
Před použitím si pečlivě přečtěte informace uvedené na etiketě a v bezpečnostním listu.
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