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Technický list
Číslo výrobku 2743

Induline Holz-Reiniger
Čisticí prostředek na bázi vyššího alkoholu.

Oblasti použití:

Údaje o výrobku:

Na dřevěné plochy s lazurovou nebo
krycí povrchovou úpravou, které
budou následně ošetřené politurou
Induline Holzpflegebalzam.

Hustota:
Zápach:
Dodání:

Vlastnosti výrobku:

Barva:

Rozpouští tuky a nenarušuje
lakovaný povrch dřeva.
Zpracování:
Měkký hadr napusťte čisticím
prostředkem Aidol Reiniger a plochu
otřete. Následně ji vytřete
do sucha čistým hadrem.
Ředení:
Výrobek je mísitelný s vodou.

cca 1,01 g/cm3 při 20°C
slabý, charakteristický
v nádobách z umělé hmoty
po 250 ml
bezbarvý

Upozornění:

Ekologie:

Nestříkejte na textil a rostliny. Lesklé
kovy okamžitě omyjte vodou. S
kyselinami (kyselina citronová, octová
atd.) tvoří jedovaté plyny. Dráždí oči a
kůži. Chraňte před dětmi.

Výrobek se nesmí dostat do
povrchových vod, odpadních vod
nebo do půdy.

Balení, skladovatelnost:

Označení:
Hořlavá kapalina třídy:
Klasifikace dle 157/1998/Sb.:
Informace pro přepravu:

-/-/-/-

Balení:
v nádobách z umělé hmoty po 250 ml
Skladovatelnost:
V uzavřených originálních obalech při
skladování v suchu a
nad bodem mrazu nejméně 2 roky.
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:
Při zpracování a skladování dodržujte
obvyklá bezpečnostní opatření.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.

Likvidace:

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07

Po silném zředění vodou lze malé
zbytky výrobku vylít do odpadní
kanalizace. Dodržujte místní předpisy.
Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.
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