KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TG CLEANER
SYMBOL

pH

T-53

-

Rozpuszczalnik do farb syntetycznych, mas bitumicznych, (np. asfalt) oraz klejów
nieutwardzonych. Usuwa ślady po gumie z posadzek twardych. Rozpuszcza smołę z karoserii
samochodowych, klej po taśmach zabezpieczających, gumę do żucia z powierzchni tekstylnych oraz
żywicę naturalną.

ZASTOSOWANIE:
- beton, drewno, powierzchnie elastyczne, oryginalne lakiery na karoseriach pojazdów.

SKŁAD:
< 50% węglowodory C9-11, <30% węglowodory aromatyczne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny
chemicznej.
Stosować bez rozcieńczenia – punktowo – nie rozpylać. Preparat nie miesza się z wodą.
Nanieść preparat na powierzchnię, odczekać. Następnie zmyć szmatką. Przed użyciem sprawdzić
odporność czyszczonej powierzchni na preparat.
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękki plastik, plexiglas.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
Łatwopalna ciecz i pary.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Działa drażniąco na skórę
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
Nie wdychać rozpylonej cieczy
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/
NIE wywoływać wymiotów
Przechowywać pod zamknięciem

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie
wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
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