
Gommasol
Gumicsík eltávolító

Oldószertartalmú speciális tisztítószer gumicsík ill. gumilekopás
eltávolítására ipari padlófelületeken
Nagy tisztító hatás
Illatszegény
Könnyen kezelhető

Felhasználási terület
Felhasználható oldószereknek ellenálló padlóburkolatokon. Nem alkalmas oldószerre érzékeny felületekre, mint pl. aszfalt-
és bitumen padlók, továbbá műanyag felületek (pl. PVC).

Felhasználás
Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni
kell.

Gumicsíkeltávolítás:
A szert (hígítatlanul vagy vízzel higítva 1:1; 1:2 arányban) egy erre alkalmas, habszóró fejjel ellátott permetező készülékkel
visszük fel a felületre, majd kb. 10 percig hatni hagyjuk. Normál szennyeződés vagy helyenkénti felhasználás esetén
a szennyflotta eltávolítható egy súroló-szívó géppel gépi vizes tisztítás keretében és egy 1%-os Dopomat-forte-oldat
felhasználásával napi tisztítással.
Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):
Nagyon erősen szennyezett vagy nagyobb felületek esetén a benedvesített felületet egytárcsás súrológéppel és zöld pad-
dal alaposan súrolni kell. Végezetül a szennyflottát felszivatjuk. A termékmaradványokat egy 1%os-Dopomat-forte-oldattal
távolítsuk el.
 
Alkalmas eszközök: VFK260050 szóróflakon hosszúkás, VVK910330R PCR-habképző fej, z205018 szóróflakon 1,5 L
(piros, PP-habfúvóka, tömítések EPDM), z205051 PUMAS EPDM nyomástároló szóróeszköz 5 L. Egy módosított 5 L
nyomástároló szóróeszköz (z205051) kérésre kapható.

Egyéb utasítás
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem
engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)
Nem ionos tenzidek 5–15 %, vízoldható oldószerek, adalékok.
pH-érték (koncentrátum): kb. 6 pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7

Jelölés
Osztályozás (koncentrátumban): GHS07, Figyelem. H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt
okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Tartalmaz: Butoxyethanol (INCI)
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Cikkszám Kiszerelési egység (KE) KE száma raklaponként
j050715 5 L kanna 60


