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Synthesa Silicon Entferner
Popolnoma odstrani svež ali strjen silikon.
Primeren tudi za čiščenje in razmastitev.

Opis izdelka

Synthesin odstranjevalec silikona brez težav odstrani stare in nove silikonske tensilne mase. Izdelek je
primeren tudi za razmaščevanje in čiščenje različnih oblog.

Opis

Odstrani silikon na keramiki, emajlu, akrilu, lesu, steklu in porcelanu, na primer s kopalnih kadi, tuš
kadi, umivalnikov in ogledal. Uporablja se na notranjih in zunanjih površinah. Namenjen je za
pripravljalno čiščenje in razmaščevanje površin.

Predvidena uporaba

■ Velika topilna moč
■ Odstranjuje silikon, maščobo in vosek
■ Za sabo ne pušča ostankov

Lastnosti

250 mlPakiranje/velikost embalaže

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Hraniti v originalno zaprti embalaži.Skladiščenje

■Gostota: 0,819 g/mlTehnični podatki

Delovni postopek

Pred uporabo dobro pretresite. Izdelek enakomerno nanesite na suho delovno površino, po potrebi
razmažite s čopičem. Ne varčujte s porabo. Pri manjših ostankih silikona večinoma zadošča približno
enourno delovanje izdelka. Pri trdovratnih oblogah podaljšajte delovanje na približno 12 ur. Po
intervalu delovanja lahko z lahkoto odstranite silikon z lopatico ali gobo.
Po potrebi ponovite postopek in še obrišite površino.
Za razmastitev nanesite manjšo količino odstranjevalca silikona na čisto, suho krpo in zdrgnite z njo
površino. Po potrebi obrišite še z vlažno krpo, ki pobere vse raztopljene ostanke silikona. Če izdelek
uporabljate na kovinskih podlagah (razmaščevanje, čiščenje) pred naslednjimi fazami premazovanja,
kovino najprej očistite s brusnim flisom, da odstranite ostanke oksidacije in umazanijo.

Postopek nanašanja

Odvisno od debeline silikonskih slojev.Poraba

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200 (nadomestek terpentina).Čiščenje orodja

Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive za kisline, na primer apnenčastih naravnih in umetnih
kamnih, marmorju, teracu ali na različnih temnih granitih. Lahko obarva naraven kamen. Na emajlu in
kromu pustite izdelek delovati največ 1 uro. Vedno prej preverite izdelek na neopaznem mestu. Pred
ponovnim fugiranjem mora biti podlaga čista in suha.

Pred uporabo izdelek obvezno preizkusite na neopaznem mestu, ali je združljiv z materialom.

Opozorilo
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Napotki

Samo za industrijsko rabo!
Vnetljivo. Povzroča razjede. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje. Hranite pod ključem in zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očesno sluznico. Če
pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Če pride v stik s kožo, takoj
izperite z obilo vode in mila. Pri delu nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitna očala/zaščito za
obraz. Pri nesreči ali slabosti takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite to etiketo).

Standardna opozorila/standardna
obvestila

(stanje v času izdaje)

>30 % alifatskih ogljikovodikov
< 5 % neionskih tenzidov

Deklaracija sestavin

Koda odpadka: 55370 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 14 06 03
Razred ogrožanja vode: ROV 3, močno ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Druge opombe

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnično-svetovalni center
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Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
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Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


