Dokument techniczny

Środek czyszczący
do zszarzałego drewna
Bochemit Activsan jest płynnym preparatem do bezpośredniego
wykorzystania do szybkiego i prostego ożywienia i rozjaśnienia
zszarzałego drewna i elementów drewnianych. Szybko wybiela
wszystkie zszarzałe powierzchnie drewniane, ożywia ich wygląd,
usuwa mocne naloty zapuszczonego brudu. Dzięki tenzydom Bochemit
Activsan lepiej przylega do powierzchni. Pomaga drewnu zyskać
ponownie naturalną barwę.
Miejsca użycia: Odpowiedni do czyszczenia drewnianych palet, płotów, drewnianych
elementów ogrodowych, tarasów, ławek, krzeseł, stołów, mostków, kładek, pawilonów,
pokładów i pergoli.
Stosowanie: Moczenie, nacieranie, spryskiwanie.
Instrukcja użytkowania: Produktu się nie rozrzedza.
Namaczanie: Wcześniej należy usunąć z powierzchni większe zanieczyszczenia i brud.
Zanurzyć drewno w naczyniu z roztworem i pozostawić do działania 15 – 20 minut. Po wyjęciu
drewno pozostawić do wyschnięcia. W przypadku większego zanieczyszczenia czynność
powtórzyć.
Spryskiwanie: Preparatem spryskiwać bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię,
pozostawić do działania 15 – 20 minut a nadmiar roztworu zetrzeć za pomocą szmatki lub
papieru. W przypadku większego zabrudzenia pozostawić preparat do działania przez dłuższy
czas, lub po wyschnięciu proces powtórzyć.
Nacieranie: W przypadku nacierania wykorzystywać plastikowe pędzle. Preparat stosować
na powierzchnie wcześniej pozbawione dużych zanieczyszczeń. Pozostawić preparat do
działania przez 15 – 20 minut a w przypadku większego zabrudzenia czynność powtórzyć.
Dostępne opakowania: 5 kg, 50 kg
Okres ważności: 12 miesięcy – w przypadku przestrzegania warunków przechowywania.
Numer partii oraz datę produkcji wydrukowano na opakowaniu.
Uwaga: Przeznaczone na rynek dla profesjonalistów. Zabezpieczyć przed dostaniem się
do gleby. Chronić wrażliwe materiały przed spryskiwaniem. Wykorzystywać ochronne
gumowe rękawice/odzież ochronną/ochronne okulary/maskę na twarz. Preparat ma działanie
wybielające (uszkadza powierzchnie metalowe). Nie mieszać preparatu z innymi materiałami,
może uwalniać się chlor.
Skład: Podchloryn sodu, wodorotlenek sodu.
Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ
wymiotów. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ (lub włosami): Wszelkie kontaminowane części odzieży
natychmiast zdjąć. Spłukać skórę wodą. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Parę minut
ostrożnie płukać wodą. Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są założone i jeżeli można je w prosty
sposób wyjąć. Kontynuować płukanie.
Przechowywanie: Chronić przed temperaturą i światłem słonecznym (temperatura
przechowywania –10 do +25 °C w oryginalnym opakowaniu).
Likwidacja: Resztki preparatu stosować zgodnie z instrukcją użytkowania lub oddać do
likwidacji upoważnionym firmom. Puste opakowania po dokładnym wypłukaniu przekazać
do recyklingu.
Przed użyciem uważnie przeczytać informacje podane na etykiecie i w dokumencie
bezpieczeństwa.
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