Technický list č.: 86.00

MAXCLEAN ® R
KONCENTROVANÝ ČISTICÍ GEL PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
SYNTETICKÝCH NÁTĚRŮ
POPIS:
POUŽITÍ:

VÝHODY:

APLIKACE:

SPOTŘEBA:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
TECHNICKÁ
DATA:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

Povrchově aktivní činidlo pastovitého a želatinového vzhledu o vysoké koncentraci,
určené pro odstraňování syntetických nátěrů s vysokou výkonností.
Slouží pro odstraňování nátěrů:

Polyuretanových na bázi rozpouštědel.

Polyuretanových vodou ředitelných.

Epoxidových vodou ředitelných.

Epoxidových na bázi rozpouštědel.

Epoxidových bez rozpouštědel.

Akrylových.

Vinylových.

Styrén – akrylových.

Emailových.

Klasických laků na bázi rozpouštědel.

Chlorkaučukových apod.

Vysoká schopnost penetrace (proniká skrz několik vrstev nátěru).

Neobsahuje kyseliny ani alkálie.

Nízký index odpařování zvyšuje jeho aktivní dobu a zabraňuje, aby se
odstraňovaný nátěr znovu přichytil k podkladu.

Má rychlý účinek a omezuje škrábání, broušení, drhnutí ocelovým kartáčem nebo
otryskávání.

Je povrchově aktivní.
Příprava povrchu: Nevyžaduje žádnou speciální přípravu, pouze se doporučuje
povrch lehce přebrousit.
Aplikace: Nanáší se štětcem, válečkem nebo stěrkou na očištěný povrch a nechá se
působit cca 10 – 15 minut , kdy se vrstva stávajícího nátěru začíná krabatit. Nanáší se
v silné vrstvě jak na horizontální, tak i vertikální povrchy. Následně se starý nátěr
odstraní špachtli, hadrem, tlakovou vodou nebo drátěným kartáčem. Tento postup
podle potřeby několikrát opakovat. Pokud se bude plocha znovu natírat, doporučuje se
povrch dobře očistit a omýt a nechat dobře vyschnout.
Nářadí lze po použití umýt dostatečným množstvím čisté vody.
2
Přibližně 4m z 1 litru výrobku.
5 kg nádoby.
1 rok v originálních a dobře uzavřených obalech.
Barva
Bělavá, transparentní
3
Hustota [kg/dm ]
1,150 ± 0,050
Viskozita [mPas]
8 500 ± 2 500









R – VĚTY:
S – VĚTY:






Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Používat vhodný oděv, gumové rukavice a
ochranné brýle nebo masku.
Zabránit vdechování, obsahuje velmi toxický metylenchlorid.
Udržovat výrobek mimo zápalné zdroje a mimo dosah dětí.
Při aplikaci v interiéru zajistit dostatečné větrání. Pokud větrání není dostatečné,
používat respirátor.
Výrobek je hořlavý.
Za teplého počasí otvírat nádobu s odvráceným obličejem od ústí nádoby.
Při zasažení pokožky umýt postižené místo vlažnou vodou a mýdlem
V případě zasažení očí vymývat je vydatným množstvím vody po dobu minimálně
15 minut a okamžitě zajistit lékařskou pomoc.
R40: Možné nebezpečí nevratných účinků.
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23: Nevdechujte páry.
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima.
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S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na našich technických
zkušenostech a znalostech, získanými laboratorními zkouškami a z literatury.
DRIZORO, S.A. si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů bez předchozího
upozornění. Nepřebíráme zodpovědnost za jakékoliv použití těchto informací
přesahující uvedené specifikace, pokud takto nebylo schváleno písemnou formou naší
společností. Údaje týkající se spotřeby, dávkování a vydatnosti se mohou lišit
v závislosti
na rozličných podmínkách staveb, proto je v plné zodpovědnosti
zákazníka, aby si tyto hodnoty ověřil na konkrétní stavbě, kde budou výrobky použity.
Nepřebíráme odpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry výrobku.
V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o předchozí konzultaci s naším technickým
oddělením nebo přímo u prodejce. Tato verze technického listu nahrazuje předchozí
vydání.


ZÁRUKA:
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