Bakit RT
čistící utěrka na lakované parketové podlahy a nářadí
• odstraňuje zbytky polyuretanových lepidel a lepidel na bázi
rozpouštědel
• odstraňuje silikonové a akrylátové těsnící hmoty
• praktická dávkovací dóza s velkými čistícími utěrkami (20 x 30 cm)
Vlastnosti a použití
Bakit RT je jedinečná čistící utěrka pro rychlé a efektivní odstranění
nečistot z nářadí bez použití vody a mýdla. Neobsahuje silikon.
Obsahuje vybrané účinné látky. Funguje jako bezpečná alternativa
k běžnému čištění.
Zpracování
Odstranění čerstvých, nezatvrdlých zbytků lepidel a těsnících
hmot
Znečištěná místa čistěte mírným tlakem krouživými pohyby. V případě
potřeby použijte pro úplné očištění více utěrek.
Běžné čištění
Odstraňte čerstvé, nezatvrdlé nečistoty. Čím dříve se skvrna odstraní,
tím je čištění snadnější. U lesklých povrchů proveďte následné
přeleštění suchým hadrem.
Strojní čištění
U větších ploch je možno použít jednokotoučovou leštičku s padem.
Čistící utěrky vložte pod pad a plochu podlahy čistěte při normální
rychlosti otáčení leštičky. Při silněji znečištěném povrchu použijte více
utěrek ve více pracovních krocích.
Technické údaje
Formát:
20 x 30cm
Skladování: v neotevřeném obalu 1 rok od data výroby
Důležité upozornění
Při použití čistících utěrek na citlivých površích proveďte nejprve
zkušební vzorek, který prokáže, že povrch působení utěrky dobře
snáší. Čistící utěrku nepoužívejte na porézní povrchy jako jsou
neošetřené dřevo nebo čerstvě přebroušené parkety, protože by mohlo
docházet k poruchám přilnavosti následně aplikovaných systémů
uzavíracích laků. Čistící utěrka není vhodná pro látky jako oleje, vosky,
tér a tuky.
Spotřeba
Dávkování podle stupně znečištění.
Nářadí
Jednokotoučová bruska s padem.
Balení
80 dóz s utěrkami

číslo výrobku
51176

EAN
4015705511764

Člověk a životní prostředí
Dodržujte běžná bezpečností pravidla pro zacházení s chemikáliemi.
Uskladněte mimo dosah dětí. Další informace naleznete
v bezpečnostním listě.

Upozornění
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků
jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu
různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme
v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření
vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání
platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu
výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na
internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.
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