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HANNO termékek Mőszaki specifikációi

Purhab eltávolító
A termék rövid leírása:
Megkeményedett purhab eltávolítására használható termék.
Kiszerelési egységek:
250 ml

12 db/karton

Színe: átlátszó
Alkalmazási területek:
A termék alkalmas purhabbal szennyezett felületek megtisztítására (fa, alumínium,
PVC, stb.) Egyéb felületek esetén az aljzaton történı alkalmazást elızetesen ki kell
próbálni (mint pl. lakkozott felületek) Textilek tisztítására nem alkalmas.
A felhasználás módja:
A kikeményedett purhab nagy részét mechankus úton távolítsuk el. A HANNO
Purhab eltávolítót ecsettel vigyük fel a felületre. 10 percig hagyjuk dolgozni. A
fellágyított habot drótkefével, kemény szívaccsal, fa- vagy mőanyag
dörzsszerszámmal távolítsuk el. A maradék purhab rétegre az eltávolítót újra
hordjuk fel. Újabb 10 perc múlva a ledörzsölést ismételjük meg. Az eljárás
mindaddig folytatható, amíg purhab maradék tálálható a felszínen. A legvégén
langyos, háztartási tisztítószert tartalmazó vízzel mossuk le a felületet.
A felhasznált szerszámok vízzel megtisztíthatók.

Biztonsági elıírások:
A termék könnyen gyúlékony. Az edényt jól lezárva kell tartani. Tőzforrástól
tartsuk távol! Mellette és használatakor ne dohányozzunk! A termék gızét ne
lélegezzük be! Kerüljük a bırrel való érintkezését! Ha ez mégis megtörténne, bı
vízzel mossuk le azonnal! Védıruha használata kívánatos. A szemet izgatja.
Gyermekektıl tartsuk távol!
Vigyázat!
A terméket 20 percnél tovább ne hagyjuk a felületen dolgozni, különben fennáll
a veszély, hogy az aljzatba túl mélyen hatol be! Minden esetben javasoljuk, hogy
a felhordás elıtt egy nem látható helyen végezzünk próbát.
Semmiképpen ne használjuk textil anyagok tisztítására!

OPTIMA FORMA Kft.

 1037 Bp. Zay u. 3.  430-3090
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HANNO termékek Mőszaki specifikációi

Purhab eltávolító
Mőszaki adatok:
 Fajsúlya:
 Viszkozítása:
 Lobbanáspontja:
 Kiadóssága:
 Eltarthatósága:

0,93
250 mPas
12oC (zárt tégelyben)
átlagosan 500 g/m2
9 hónap,
(száraz és hővös helyen tárolva)

A Mőszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék
alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a
mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy
feldolgozás elıtt próbaképpen gyızıdjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák
elkerülhetık legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk
felelısséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.
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