SADOLIN KERTIBÚTOR ÁPOLÓ ÉS
TISZTÍTÓ SPRAY
Kültéri felhasználásra

Termékleírás és alkalmazás

Termékjellemzők
Kiszerelés

Alkohol tartalmú tisztító spray minden fából készült, kezeletlen és előzetesen olajjal
kezelt kerti bútor és kültéri fafelület ápolására.
Eltávolítja a szennyeződéseket és felfrissíti a fa felületét. Narancsolaj tartalma
révén hatékonyan véd az éves kertibútor olajjal történő kezelések között.
Intenzív tisztítóhatás
Narancsolajat tartalmaz - felfrissíti a felület színét
500 ml

Minőségmegőrzési idő

60 hónap. A gyártási idő a csomagoláson található.

Névleges összetétel

2-propanol 1-5%, <5% nemionos felületaktív anyag, <5% kationos felületaktív anyag, <5%
EDTA és sói, illat, d-Limonene, 2-Metil-4-izotiazolin-3-on (3:1) keveréke.

Sűrűség, g/cm³

1,01 g/cm³

Bevonat tulajdonságai

Narancsolaj és viasztartalma révén felfrissíti a felületet.

Hígítás
Használati útmutató

Felhasználásra kész, spray kiszerelés.
Felületelőkészítés, felhorás: Távolítsa el a szilárd szennyeződéseket. Permetezze
egyenletes, vékony rétegben a fa felületére az ápolószert és hagyja rövid ideig (2-3 perc)
állni. Ezután puha, nem szöszölő ruhával törölje át a felületet. Ha szükséges, ismételje
meg a műveletet. A felület használatra kész, nem szükséges vízzel lemosni.
Ideális felhordási hőmérséklet +15-21°C között

Tárolás és szállítás
Biztonság
Kiegészítő Információk

Aktualizálva

A bevonat karbantartása: A Sadolin Kertibútor Ápoló és Tisztító spray nem helyettesíti a
felület rendszeres karbanatartó kezelését.
+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett
helyen. Fagytól óvjuk!
Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények
alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék
műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.
A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok
szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza
meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem
tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények
betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti
céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a
gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék
feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.
Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a
harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elƅzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Javaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
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