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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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indepartare guma de mestecat

include spatula speciala

Spray-ul de indepartat guma de mestecat indeparteaza chiar si
guma de mestecat

veche si resturile de plastilina. Resturile de guma de mestecat si
plastilina pulverizate

cu Spray-ul de indepartat guma WEICON vor fi inghetate si pot fi
inlaturate imediat fara a

deteriora tesaturile sau acoperirile de podele.

Spray-ul de indepartat guma de mestecat WEICON inlatura guma
si resturile de

plastilina de pe mobila tapitata, scaunele din mijloacele de
transport (spuma tare),

scaunele si mesele din scoli, de pe carpete sau orice alte materiale
textile pentru podele

precum si de pe acoperiri elastice si tari de podele cum sunt lemnul,
PVC-ul sau

linoleumul.

Date tehnice

Miros aproape fara miros

Caracteristici inlaturile resturile vechi de guma de mestecat sau plastilina

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea fara culoare

Aplicare
Aplicati WEICON Remover pentru guma de mestecat de la o
distanta scurta pana la inghetarea vizibila timp de cateva secunde.
Apoi, indepartati rapid reziduurile dizolvate de pe suprafete
cu ajutorul spatulei atasate. Aspirati sau curatati acoperitoarele
textile dupa tratare. Atentie: Contactul cu pielea poate provoca
hipotermie! Asigurati-va ca tineti capacul verticale, nu-l scuturati.

Daca este necesar, actionati capul de pulverizare la intervale scurte
de timp.

Depozitare
Recipient sub presiune. A se pastra departe de razele directe
ale soarelui si de temperaturi ce depasesc +50°C. Termen de
valabilitate: 24 de luni in conditii de depozitare intre -5 si +30°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11630400-27 indepartare guma de mestecat 400 ml

Produse conexe:
10953001 Spatula,
10953003 Spatula,


