TEMİZLİK, KORUMA & BAKIM SONRASI
LTP StainRem
Spot Leke Temizleyici
TEKNİK VERİ DOSYASI

LTP StainRem
SPOT LEKE TEMİZLEYİCİ
İç ve Dış kullanım için uygun
Çoğu Mineral yağ ve yemek yağı lekelerinin (yağ
sıçraması dahil) temizlenmesinde etkilidir. Traverten,
kireçtaşı, kumtaşı, arduaz, mermer, porselen, granit,
terracotta,cotta, çini, beton ve dış cephe
kaplamalarında kullanıma uygundur.
Yemeklik yağ ve eski lekeleri çıkarmaya yardımcı
olmak için LTP Fuller Tozu ile birlikte kullanın. Spot
leke çıkarıcı lekeyi çözer ve Fuller Tozu yardımı ile kiri
kılcak damarlardan emerek derin lekelerin yüzeye
çıkmasını sağlar.

Kullanım Talimatları

Notlar
Ahşap, kauçuk, plastik, asfalt, boya veya verniklerde
kullanmayın. İnatçı lekeler için uygulamayı leke çıkana
kadar tekrarlayın. Lekeyi çıkardıktan sonra, zemini LTP
Grimex ile temizleyin. Daha fazla lekelenmeye karşı
zemini korumak için koruma kimyasalı ile mühürleyin
İçerik: Noniyonik sürfaktanlar,% 5-15; alifatik
hidrokarbonlar>% 30, parfümler, linalool

Sağlık, Güvenlik & Çevre
İçerir: Hidrokarbonlar, C-C11, n-alkanlar,
izoalkanlar, siklik, <% 2 aromatikler, Etoksillenmiş
yağlı alkol 2-5 OE
TEHLİKE

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine
bakınız.
Yeni oluşan lekelerde:
Çözeltiyi derz kenarına derz dolgu derzlerine kadar
yaydığınızdan emin olun ve ardından yaklaşık 5-10
dakika boyunca yüzeye emdirin. Seyreltilmiş bir LTP
GrimEx çözeltisiyle iyice yıkayın, Durulayın ve daha
sonra yeniden koruma yapmadan önce iyice kurumaya
bırakın.
Yemeklik yağ veya eski lekelerde:
Çözeltiyi derz kenarına derz dolgu derzlerine kadar
yaydığınızdan emin olun ve yaklaşık 5 - 10 dakika
boyunca yüzeye emdirin. LTP Fuller's Earth ile lekeye
tozu dağıtın. Tozu tekrar Spot Leke Çıkarıcı ile ıslatın
ve daha sonra Fuller's Earth ile bir kez daha örtün. 24
saat bekletin. Tozu alın ve LTP GrimEx çözeltisiyle
yıkayın. Bir sünger ve su ile iyice durulayın ve yeniden
koruma yapmadan önce iyice kurumaya bırakın.

Son derece yanıcı sıvı ve buhar. Yutulduğunda ve hava
yollarına girdiğinde zararlı olabilir. Ciddi göz hasarına
neden olur. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden
olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan,
sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer
tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır.
Buharı solumayın. Gözlere, deriye veya giysilere dokunmayın.
Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda
kullanın. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /
yüz koruyucu kullanın. YUTULURSA: Hemen ZEHİR
MERKEZİ / doktora başvurunuz. SOLUNDUĞUNDA: kişiyi
temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat edin. GÖZ İLE
TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın.
Durulamaya devam edin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız
ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurun. UN1993

Kapsama
(Yerel uygulamalar) 500 ml'de yaklaşık 1.5 - 3 m²
lekeli alan yapar

Saklama Önerileri
Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın.

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

