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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε white spirit
ΑΠΟΓΟΖ
50-200 gr/m2 αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ μύινπ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Τν T-WAX είλαη πξνζηαηεπηηθό θαη θαζαξηζηηθό δηαθαλέο θεξί
μύιηλσλ επηθαλεηώλ. Η εηδηθή ηνπ ζύλζεζε κε κίγκα θπζηθώλ
θεξηώλ θαη πξνζζήθε ζηιηθόλεο ραξίδεη ζηα μύια έλα θπζηθό,
πινύζην ζαηηλέ θηλίξηζκα πξνζηαηεύνληαο ηα από ηε μεξόηεηα
θαη ηε ζπρλή ρξήζε.
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Καζαξίδεη απνηππώκαηα από πνηήξηα, δάρηπια θιπ.
 Πξνζηαηεύεη ηα μύια από ηε μεξόηεηα
 Πξνζθέξεη εμαηξεηηθό ζαηηλέ θηλίξηζκα
 Καηάιιειν γηα πνιιέο επηθάλεηεο

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Βάζε: Μίγκα θεξηώλ
Μνξθή: Σθηθηή θξέκα
Υξώκα: Υπνθίηξηλν
Οζκή: Αξσκαηηθή θεξηνύ
Δηδηθό βάξνο : 0,735 –0,750 gr/ml
Ημώδεο: Κξέκα πςεινύ ημώδνπο
Δπθιεθηηθόηεο: Εύθιεθην
Γηαιπηόηεο: Σε νξγαληθνύο δηαιύηεο
Δθαξκνγή: Με παλί
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: +5°C έσο +35°C
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Τα δνρεία πξέπεη λα θιείλνληαη θαιά θαη λα θπιάζζνληαη ζε δξνζεξό
κέξνο, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο, πςειήο ζεξκόηεηαο ή
αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία.

ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Καηάιιειν γηα όιεο ηηο αβεξλίθσηεο μύιηλεο επηθάλεηεο
 Πξνζηαηεύεη όιεο ηηο βεξληθσκέλεο μύιηλεο επηθάλεηεο,
ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο, πιαζηηθά, θεξακηθά πιαθάθηα,
ηαπεηζαξίεο βηλπιίνπ, δέξκαηα θαη κέηαιια.
 Σπληζηάηαη γηα έπηπια, αληίθεο, μπιόγιππηα, ληνπιάπηα,
πόξηεο, δάπεδα, μύιηλεο επελδύζεηο θαη αμεζνπάξ πνπ δελ
απαηηείηαη έλα ζθιεξό πξνζηαηεπηηθό βεξλίθη.

ΤΚΔΤΑΗΑ
375ml

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε
θαη ιηπαξέο νπζίεο
2. Απιώζηε νκνηόκνξθα ην T-WAX κε έλα κε ρλνπδσηό
καιαθό βακβαθεξό παλί
3. Αθήζηε ηελ επηθάλεηα λα ζηεγλώζεη γηα 30 – 60 ιεπηά, ή
κέρξη λα απνξξνθεζεί ην πξντόλ.
4. Τξίςηε ηελ επηθάλεηα κε έλα θαζαξό κε ρλνπδσηό βακβαθεξό
παλί κέρξη λα γπαιίζεη
5. Γηα κεγαιύηεξε πξνζηαζία θαη γπαιηζηεξό θηλίξηζκα
επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία
Σπληζηάηαη δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο ζε έλα κηθξό
ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πξηλ ηελ εθαξκνγή

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Aquatic Chronic 3: H412 - Επηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο P101: Εάλ δεηήζεηε
ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή
ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P103: Δηαβάζηε ηελ εηηθέηα
πξηλ από ηε ρξήζε P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην
πεξηβάιινλ P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα
κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο
(Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

ΤΚΔΤΑΗΑ
Δνρείν 375ml

ΚΩΓΗΚΟ
5657

BARCODE
5204094056201

πληήξεζε: ζθνππίζηε ηελ επηθάλεηα κε έλα παλί ή
μεζθνλόπαλν. Μελ πιέλεηε κε λεξό. Εθαξκόζηε μαλά ην T-WAX
όηαλ ε επηθάλεηα θαίλεηαη ζακπή θαη θνπξαζκέλε.

Σει. 1

Πξνζνρή: Τν T-WAX δελ είλαη θαηάιιειν γηα επηθάλεηεο πνπ
έξρνληαη ζπρλά ζε επαθή κε λεξό όπσο θνπδίλεο θαη κπάληα.
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Σει. 2

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.
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