INFORMACJA TECHNICZNA

LOSONIT FORTE
Stosować się do zasad pracy z chemikaliami.

Preparat do usuwania plam po wosku, tłuszczu
oraz pozostałości po gumie do żucia, tonerze,
lakierze do paznokci itp.
Opis produktu:
LOSONIT FORTE jest preparatem na bazie
rozpuszczalnika cytrynowego do usuwania opornych plam
po farbach, tłuszczach, atramencie, wosku, gumach,
pomadkach, kredkach i pastelach. Usuwa pozostałości
po wielu klejach, gumach do żucia, tonerze, po lakierze
do paznokci itp. Jest skuteczny także na niektóre rodzaje
graffiti.
LOSONIT FORTE po spłukaniu nie pozostawia na
powierzchniach śladów po usuwanych zabrudzeniach.
Obszary zastosowań:
 otoczenie obiektów użyteczności publicznej,
 pojazdy komunikacji miejskiej,
 zakłady usługowe mechaniki precyzyjnej itp.
Przydatność preparatu i jego oddziaływanie na czyszczoną
powierzchnię zawsze należy sprawdzić przez wykonanie
reprezentatywnej próby.
Sposób użycia:
Ekstrakcja: LOSONIT FORTE nanieść na zabrudzone
miejsce. W przypadku gum do żucia i innych opornych plam
pozostawić na okres 1 – 5 minut. Przy silniejszych
zaplamieniach, lepszy efekt uzyskuje się przez wcieranie
zmywacza w podłoże. Następnie w zwykły sposób
przeprowadzić czyszczenie.
Pozostałe przypadki: nanieść produkt na suchą szmatkę i
wycierać plamy od zewnątrz do jej środka. Na koniec
przetrzeć powierzchnię czystą, wilgotną ścierką.
Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani
do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł
dot. ścieków!
Zużycie:
0,05 – 0,15 l/m2 zależnie od podłoża.
Temp. pracy:
< +5ºC, unikać nadmiernej insolacji

Dane techniczne:
Składniki:
kombinacja rozpuszczalników
organicznych; nie zawiera chloru
Wygląd:
bezbarwny płyn
Zapach:
eteryczny
Gęstość:
ca 800 g/l
Temp. zapłonu: 69ºC
Temp. wrzenia: 196ºC
Czynnik pH:
7,0
Rozpuszczalność w wodzie:
nie mieszalny
Składowanie:
Składować w miejscach suchych i chłodzie. Trwałość w
zamkniętym, oryginalnym opakowaniu – nieograniczona.
Wskazania dodatkowe:
Określenie substancji:
rozpuszczalniki organiczne
Klasa ADR:
nie podlega
Kod odpadu:
070104
Nr rozpoznawczy:
nie podlega
UN-Nr:
nie podlega
Produkt słabo zagraża wodzie.
Czyszczenie narzędzi i opakowań:
spłukiwać wodą
Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi
zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub
zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone
stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi
odpad komunalny.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na rozliczne czynniki towarzyszące
stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest
wykonanie próby. Użytkownik winien przestrzegać odpowiednich przepisów.
Data sporządzenia instrukcji: 28.12.2016

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie poprzednie
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