BORNIT®- MultiClean
Środek czyszczący do usuwania smoły, asfaltu, klejów i smarów

01.

Właściwości

Bardzo skuteczny środek czyszczący w sprayu
do szybkiego, ale delikatnego usuwania zabrudzeń ze smoły, asfaltu, bitumu i
wielu innych.

02.

Zastosowanie



łagodne, szybkie i dokładne czyszczenie



rozpuszcza świeże jak i zaschnięte zabrudzenia



możliwość stosowania w miejscach trudno dostępnych



w 100% biodegradalne



naturalny, świeży zapach

BORNIT®- MultiClean jest bardzo skutecznym, roślinnym środkiem w sprayu do
szybkiego i dokładnego usuwania zabrudzeń ze smoły, bitumu, asfaltu, różnych
klejów, uszczelniaczy, tłuszczów, wosku, oleju i farb. Dzięki natychmiastowemu
działaniu i łatwości stosowania, także niedostępne miejsca mogą być dokładnie
oczyszczone. BORNIT®-MultiClean może być stosowany w niemal wszystkich
sektorach przemysłowych - z wyjątkiem powierzchni lakierowanych! BORNIT®MultiClean nie zawiera żadnych rozpuszczalników chlorowanych!

03.

Ważne

Wszystkie dane zgodne ze stanem wiedzy na dzień druku. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian. Aktualne informacje na www.bornit.de i www.bornit.com.pl. W
celu właściwego zastosowania produktu należy zapoznać się z kartą techniczną
bądź kartą charakterystyki chemicznej.

04.

Przechowywanie

Produkt

wrażliwy

na

mróz!

W

oryginalnie

zamkniętych

opakowaniach

przechowywać przez 12 miesięcy. Trzymać z dala od źródeł ognia.
05.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania oddać do recyklingu. Resztki materiału
utylizować zgodnie z AVV-ASN: 160504* (Gazy w pojemnikach (w tym halony)
zawierające substancje niebezpieczne), natomiast zanieczyszczone opakowania
zgodnie z AVV-ASN: 150110* (Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne).

06.

Ochrona zdrowia,
stanowiska pracy i
przeciwpożarowa:

Nie przechowywać w pobliżu produktów żywnościowych; podczas pracy nie jeść,
nie pić i nie palić, przestrzegać podstawowych zasad higieny.
Unikać wdychania oparów, przy zastosowaniu w zamkniętych pomieszczeniach
zadbać o odpowiednią ilość świeżego powietrza bądź użyć z maski z filtrem
A2/P3; korzystać z rękawic odpornych na rozpuszczalniki.
Dalsze wskazówki w karcie charakterystyki!

07.

Uwagi

Wszystkie dane zgodne ze stanem wiedzy na dzień druku. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian. Aktualne informacje na www.bornit.de i www.bornit.com.pl. W

celu właściwego zastosowania produktu należy zapoznać się z kartą techniczną
bądź kartą charakterystyki chemicznej.
08.

Dostępne opakowania

Spray 600ml – 12 sztuk w kartonie
Kanister 10l – 60 sztuk na palecie

