Den Braven Sealants
DEN BRAVEN BRAVO

7.31E

SPECJALNE ŚCIERECZKI DO RĄK, NARZĘDZI I POWIERZCHNI
Produkt

Właściwości

Super-skuteczne specjalne ściereczki czyszczące do usuwania
resztek farb, klejów, silikonów, pian poliuretanowych i tym podobnych
zabrudzeń, z rak, narzędzi i powierzchni
-

Zastosowanie

bezpieczne w użyciu (testowane dermatologicznie)
perfumowane, z dodatkiem witaminy E i Aloe Vera
nie pozostawiają śladów (np. odzież), nie odbarwiają
i nie zmatawiają podłoża (np. PCW)
niezwykle funkcjonalne
zastępują rozpuszczalniki, zmywacze i inne toksyczne
substancje
nie potrzeba mydła, wody, ręcznika
niezbędne w warsztacie, magazynie, garażu, ogrodzie,
samochodzie, domu, biurze, a także na budowie

Skutecznie usuwają z dłoni, narzędzi i powierzchni*:
- farby, kleje, silikony, akryle i tym podobne uszczelniacze, piany
poliuretanowe, lakiery, oleje, smary, produkty na bazie cementu
(np. fugi, tynki) i inne (np. kit, tusz, żywice poliestrowe, kleje
stosowane przy maskujących taśmach malarskich)
(*) – dotyczy produktów świeżych, jeszcze nie utwardzonych

Opakowania

Okres trwałości

50 szt. (wymiar: 17 cm * 17 cm) - plastikowy pojemnik
80 szt. (wymiar: 20 cm * 30 cm) - plastikowy pojemnik
18 cm x 20 cm /20 szt. saszetka
24 miesiące (z nienaruszoną folią zabezpieczającą). Po otwarciu
zużyć w ciągu 12 miesięcy. Przechowywać w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA
Zalecenia

Chusteczki stosować natychmiast po zauważeniu plam czy
zanieczyszczeń (gdy zabrudzenie jest świeże, a substancja jeszcze
nie utwardzona). Ścisnąć mocno pojemnik u góry i ściągnąć
pokrywkę. Zdjąć folię zabezpieczającą. Wysunąć pierwszą chusteczkę
ze środka rolki i przewlec przez otwór w pokrywce. Przy usuwaniu
plam po farbach z podłoży nieporowatych w ciągu 24h od ich
powstania, położyć złożoną chusteczkę na zanieczyszczonym miejscu
przez kilka minut, a następnie zetrzeć łagodnie. Po użyciu zawsze
zamknąć szczelnie pokrywkę.
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DEN BRAVEN BRAVO, 7.31E
Ograniczenia

Bezpieczeństwo ogólne
ATEST

Zawsze przetestować sposób działania chusteczek w mało
widocznym miejscu. Nie stosować na nietypowych, delikatnych
tworzywach sztucznych lub tkaninach. W razie obchodzenia się
z wrażliwym na wilgoć sprzętem, po zastosowaniu chusteczek ręce
wytrzeć do sucha. Produkt jest przeznaczony tylko do zastosowania
ręcznego. W celu uniknięcia pomyłek, przed zastosowaniem zaleca
się sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego użycia.
Patrz: Karta charakterystyki 7.31E
UWAGA: Chronić przed dziećmi.
Państwowy Zakład Higieny

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności.
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania
wstępnego lub wad konstrukcyjnych.
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