ČISTIT a PEČOVAT

ODSTRAŇOVAČ REZAVÝCH SKVRN
-

neobsahuje kyselinu
oblasti použití: dlažby, desky, zdi a svahová opevnění
500 ml
vydatnost: dle potřeby

Odrezovač bez obsahu kyseliny pro všechny betonové povrchy. Odstraňuje šetrně a spolehlivě i hluboké
usazeniny rzi, které vznikly např. díky hnojivům s obsahem kovu, zahradnímu nábytku a nástrojům z kovu,
rezavé vodě, kapajícímu kohoutku.
OBLASTI POUŽITÍ:
V exteriérech na všech kamenných a keramických površích. Ideální pro betonové povrchy citlivé na kyselinu.
APLIKACE:
Povrch, který chcete vyčistit, omyjte čistou vodou a nechte dobře oschnout. Ideální teplota zpracování je mezi
+15°C a +25°C. Čím teplejší je ošetřovaná plocha a čím vyšší je okolní teplota, tím lepší je účinnost (dbejte horní
teploty). Odstraňovač rezavých skvrn nanášejte nezředěný, až jsou skvrny zcela navlhčeny. Fialové zbarvení a
typický zápach jsou příznakem působení. Nechte působit cca 5 – 15 minut. V čištění pokračujte pomocí houby
nebo kartáče a opláchněte dostatečným množstvím čisté vody. U starších nebo silných znečištění proces opakujte.
Rozstřikovač po každém použití dobře propláchněte.
UPOZORNĚNÍ:
U světlých nebo bílých kamenů zmizí typické fialové zbarvení teprve po nějaké době díky slunečnímu záření. Pro
rychlé odstranění ošetřete skvrnu alkalickým čističem, např. GODELMANN Čisticím prostředkem. Zápach je pro
produkt typický. V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě. Při
nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody. Trvale neskladujte při teplotách nad 30 °C. Nikdy
nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo čističi. Držte dál od oxidačních prostředků jako je např. peroxid vodíku.
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:
< 5 % neionogenní tenzidy
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ:
R 21/22 zdraví škodlivé při kontaktu s pokožkou a při pozření
R 42/43 zvýšená citlivost možná při vdechnutí a kontaktu s kůží
RADY NA BEZPEČNOST:
S 2 nesmí přijít do rukou dětem. S 23: Aerosol nevdechovat. S 24: Zamezit kontaktu s pokožkou. S 26: Při kontaktu
s očima okamžitě důsledně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. S 37: Nosit vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití si okamžitě vyžádat radu lékaře a mít k ruce balení nebo etiketu. S 51: Používat jen v dobře
větraných prostorech.
DODAVATEL:
GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

