Technický list 11.30 TECTANE
Výrobek

Pěnový aktivní čistič

Speciální přípravek – velmi účinný čisticí prostředek specielně vyvinutý pro
autoservisy, hotely, dílnu, sport a domácnost.

Vlastnosti

þ Účinný do hloubky vláken, osvěžuje barvy;
þ Osvěžuje matné, zašlé a zvětralé plastické hmoty;
þ Odstraňuje silná znečištění – tuk, olej a asfaltové skvrny;
þ Odstraňuje hmyz z čelních skel automobilů a skvrny po mastnotách;
þ Rychlé a hladké čištění chromovaných, plastových a čalouněných dílů;
þ Čistí a udržuje serfovací prkna, jízdní kola, kapotáž motocyklů, lyže a
lyžařské boty;

Použití

- Čištění potahů a čalouněných sedaček automobilů a autobusů;
- Čištění čalouněných křesel sedaček, sedacích souprav v hotelích a
domácnosti;
- Čištění skvrn na koberci, závěsy, potahy, látkách pro dekorativní účely;
- Čištění plastových nárazníků, spojlerů, ochranných lišt a krytů, kapotáže
motocyklů;

Balení
Barva

FE dóza 400 ml
Bílá

Technické údaje
Konzistence
Hustota
Teplota při aplikaci
Tepelná odolnost při přepravě
Rychlost nanášení
Stékavost
Agresivita k podkladu
Skladovatelnost
Vzdálenost při aplikaci
Omezení
Pokyny

Čištění
Bezpečnost
Aktualizace

g/cm3 (g/ml)
°C
°C
g/min
mm
měsíce

pěna
neuvedena
+ 5 / + 35
- 15
neuvádí se
neuvedena
neagresivní
36

mm

250

(při teplotách od +5°C do +25°C, chránit
před přímým slunečním zářením!)

Mimo jiné není vhodné pro použití pro styk s potravinami.
Na znečištěný podklad nanášíme po důkladném protřepání dózy ze
vzdálenosti cca 250 mm a nechat působit. Po té otřít vlhkou houbou, jelenicí
nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění postup dle potřeby
opakovat. Doporučujeme provézt zkoušku snášenlivosti.
Materiál: voda
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Viz «Bezpečnostní list 11.30».
Aktualizováno dne: 03.01.2011
Vyhotoveno dne: 10.12.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

