Bakit RT - čistící utěrka na lakované parketové podlahy, nářadí a ruce





odstraňuje zbytky polyuretanových lepidel a lepidel na bázi rozpouštědel
odstraňuje silikonové a akrylátové těsnící hmoty
praktická dávkovací dóza s velkými utěrkami (20 x 30cm)
účinnější než voda a mýdlo

Vlastnosti a použití
Bakit RT je jedinečná čistící utěrka pro rychlé a efektivní
odstranění nečistot z nářadí a rukou bez použití vody a
mýdla. Neobsahuje silikon. Obsahuje vybrané účinné
látky a prostředky na ošetření pokožky. Funguje jako
bezpečná alternativa k běžnému čištění.
Zpracování
Ruce před použitím čistící utěrky nenamáčejte. Pečlivě
setřete utěrkou Bakit RT z rukou nečistoty a ruce nechte
uschnout.
Odstranění čerstvých, nezatvrdlých zbytků lepidel a
těsnících hmot: znečištěná místa čistěte mírným tlakem
krouživými pohyby. V případě potřeby použijte pro úplné
očištění více utěrek.
Technické údaje
Formát:
20 x 30cm
Skladování: v neotevřeném obalu 1 rok od data výroby
Důležitá upozornění
Na citlivých plochách vždy nejprve proveďte zkoušku
snášenlivosti. Nepoužívejte na porézních podkladech
jako neošetřené dřevo nebo čerstvě zbroušené parkety.
Mohla by se vytvořit místa s nedostatečnou přilnavostí
následně prováděné vrstvy uzavíracího laku. Nevhodné
pro substance jako oleje, vosky, tér a tuky.
Spotřeba
Dávkování podle stupně znečištění.
Balení
80 ks utěrek v dóze

číslo výrobku
51176

Člověk a životní prostředí
Bakit RT není škodlivý pro životní prostředí ani pro lidské
zdraví. Dodržujte běžná bezpečností pravidla pro
zacházení s chemikáliemi. Uskladněte mimo dosah dětí.
Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a
pracovních podmínek doporučujeme v každém případě
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření
vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup
a účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna
předchozí vydání svojí platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených
v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v
bezpečnostních listech na internetových stránkách
www.kiesel.com/sidacz/.
.
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