OrangePro
Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz plam
innego pochodzenia

Właściwości
OrangePro jest specjalistycznym produktem na bazie rozpuszczalników do punktowego
usuwania zabrudzeń organicznych rozpuszczalnych rozpuszczalnikami takich jak:
smoła, olej, żywica drzewna, pozostałości po farbie, lakierze oraz resztki kleju.
OrangePro należy stosować wyłącznie do punktowego usuwania bardzo mocnych
plam niezmywalnych za pomocą produktów na bazie wodnej.

Skład (wg 648/2004/WG)
Terpeny pomarańczowe, alkohole, emulgatory

Obszar zastosowania
Na powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników np. na nienaruszonym
lakierze samochodowym i na dywanikach samochodowych. Przeznaczony także do
czyszczenia linoleum, żywicy epoksydowej, szkła, drewna, korka, poliuretanu, płyt
gresowych oraz cegły glinianej. Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie
rozpuszczalników takich jak: podłogi zawierające asfalt lub bitumen oraz do powierzchni
z tworzywa sztucznego (np. PCV).

Sposób użycia
Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić w niewidocznym miejscu wytrzymałość
materiału na działanie środka.
Usuwanie plam
OrangePro należy stosować w zależności od zabrudzenia nierozcieńczony lub w rozcieńczeniu
z wodą maks. do 1:100. Produkt nanieść ściereczką lub gąbką, chwilę odczekać, wytrzeć.
Na zakończenie spłukać obficie wodą lub wyczyścić.
Usuwanie gumy do żucia:
OrangePro nanieść nierozcieńczony, chwilę odczekać, gumę do żucia usunąć szpachelką.
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Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu.

Zużycie na m²
brak danych


Opakowanie

1 L butelka PET w kartonie

Art.-Nr. j 62 01 34
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GHS 02, 07, 08, 09 Niebezpieczeństwo (w koncentracie);
H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P210 Nie przechowywać w pobliżu źródeł
zapłonu – nie palić tytoniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice
ochronne/ochronę oczu. P301/310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P302/352 W PRZYPADKU ONTAKTU
ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością woda.
Zawiera: D-Limonene (INCI)
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

