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MultiClean Fix
Looduslik puhastusvahend

• keskkonnasõbralik puhastusaine, mis
• olenevalt pinna või eseme määrdumisastmest
lahustab tõrva, bituumenit ja määrdunud asfalti
• rasvad, vahad, kütteõlid, liimid, värvid jne.
Ladustamine

• ei ole külmatundlik, hoida eemal
süttimisallikatest!
• suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
Lisatooted
• BORNIT® MultiClean
• kõik Borniti® bituumentooted

Tarnevorm
600 ml pudel

Artikli-Nr.

EAN-kood

Värv

pudelist jätkub:

6800000350

4 017228 00066 4

läbipaistev

olenevalt pinna saasteastmest

12 pudelit (7200 ml) / karbis
70 karpi (504000 ml) / alusel

Toote andmed lühidalt
Värv
Ladustamine
Säilivus
Leekpunkt

värvitu
ei ole külmatundlik, hoida eemal süttimisallikatest!
suletud originaalpakendis säilib 12 kuud
-20 °C

Liik ja omadused
BORNIT®-MultiClean on ülitõhus taimsetel toimeainetel põhinev pihustatav puhastusvahend, mida saab kasutada tõrva-, bituumeni- ja
määrdunud asfaldi, erinevate liimide, hermeetikute, rasva-, vaha-, kütteõli- ja värviplekkide kiireks ja põhjalikuks eemaldamiseks. Tänu
suurele lahustusvõimele ja hõlpsale käsitsemisele pihustina saab isegi raskesti ligipääsetavad kohad põhjalikult puhastada. BORNIT®MultiClean sobib hästi kasutamiseks tootmistööstuses, samuti bituumeni- ja asfalditööstuse tööriistade ja süsteemide puhastamiseks.
Toode ei sobi ülitundlikele pindadele nagu värvitud pinnad. Enne kasutamist testige kindlasti sobivas kohas! BORNIT®-MultiClean ei
sisalda klooritud lahusteid.
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Kulu
olenevalt pinna või eseme määrdumisastmest
Tervise-, töö- ja tuleohutus
• Hoida toidust eemal, töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada, järgida elementaarseid hügieenireegleid.
• Vältige aerosooliaurude sissehingamist, tagage kinnistes ruumides kasutades piisava värske õhku sissevool või kasutage
kombineeritud filtriga A2/P3 maski, kandke lahustikindlaid nitriilist või fluorkummist (Viton) valmistatud kindaid.
• Vastavalt Tööohutuse ja töötervishoiu määrusele (Betr.-SchV) väga tuleohtlik, kaitsta otsese päikesevalguse ja üle +50 °C temperatuuri
eest
• Käitlemise, ohutuse ja ökoloogia kohta teabe saamiseks vaadake kehtivat ohutuskaarti.
Soovitatavad isikukaitsevahendid

Jäätmekäitlus
Materjalijääke võib utiliseerida vastavalt jäätmekoodile 160504* (ohtlikke aineid sisaldavad gaasid survemahutites (sh haloonid)) ja
puhastamata pakendid vastavalt jäätmekoodile 150110* (pakend, mis sisaldab ohtlike ainete jääke või on nendega saastunud).
Märkus
See infoleht asendab kogu eelneva toote tehnilise teabe. Seetõttu need enam ei kehti. Teave on koostatud uusima rakendustehnoloogia
järgi. Juhime aga tähelepanu, et olenevalt ehitusobjekti seisukorrast võivad osutuda vajalikuks kõrvalekalded infolehes soovitatud
töömeetodist. Kui sõlmitavas lepingus on kokku lepitud teisiti, ei ole kogu infolehes sisalduv teave siduv ega esinda seetõttu
kokkulepitud tootekvaliteeti Jätame endale õiguse muuta selles infolehes sisalduvat teavet igal ajal.

