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LTP RustRem
PAS SÖKÜCÜ
Yüzey pas lekelerini çıkarır. Asitli olmayan formülasyonu
sayesinde, özellikle cilalı mermer gibi hassas uygulamalar için
uygundur. Kirli yüzeyde istenen yüzeye doğrudan etki eder ve
lekeleri sadece 15 dakikada giderir.,
İç ve Dış Alan Kullanımı için ideal
Mermer, granit, traverten, ayrık yüz taşı(Split-Face) kaplaması,
kumtaşı, beton, pişmiş toprak ve porselen karolar dahil olmak
üzere her türlü cilalı ve parlatılmamış doğal ve suni taştan pas
lekelerini çıkarmak için ideal.

Kullanım Talimatları
Hazırlık :
Uygulama yapılacak yüzey işlemden önce toz ve kirden tamamen
arınmış olduğundan emin olun. Gerekirse, ilk yıkamayı LTP
StripEx ile 1:10 su ile seyrelterek yapın.
Uygulama:

Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Yutulduğunda zararlı
Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kimyasal buharını/
spreyi solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice
yıkayın. Bu ürünü kullanırken herhangi birşey yemeyin, içmeyin
veya sigara kullanmayın. alanı iyice havalandırın, Koruyucu
eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu
kullanın.
YUTULURSA: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi
hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurun.
DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su / sabun ile yıkayınız. Ciltte
tahriş veya kızarıklık meydana gelirse: Tıbbi tavsiye / yardım
alın.
Özel işlem (etiketteki talimatlara bakınız)
Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Kimyasal
İçeriği / bidonu, yerel / bölgesel / ulusal / Uluslararası mevzuata
uygun olarak atın..
UYARI

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ. Seyreltmeyin.
Pas lekesini ürünle tamamen kapatın. 15 dakika bekletin. Ürün
rengi pasla reaksiyona girdiğinde koyu morya dönüşecektir.
Belirtilen süre geçtikten sonra kalıntıyı temizleyin ve yüzeyi bol su
ile iyice durulayın ve kurumaya bırakın. Leke tamamen çıkana
kadar uygulamayı tekrarlayın.

Kapsama:
Litre başına yaklaşık 5 m2

Depolama bilgileri
DİK KONUMDA TUTUN. Serin ve kuru bir yerde saklayın.
Raf ömrü: Bir kez açıldığında, optimum sonuçlar için satın alma
tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanın.

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme,
yerel koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate
alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze
çarpmayan bir alanda denenmelidir.

