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Sultof Whell Cleaner
Bardzo skoncentrowany kwaśny środek myjący przeznaczony do mycia
felg i powierzchni kwasoodpornych.
Opis produktu:
Sultof Wheel Cleaner usuwa zastałe nieczystości takie jak: płyn hamulcowy, związki
węgla, rdzę z powierzchni lakierowanych oraz metali białych. Produkt pozostawia gładką
i błyszczącą powierzchnię.
Uwaga! Przed zastosowaniem sprawdzić odporność powierzchni.

Sposób użycia:
Zależny od stopnia zabrudzenia, produkt nanieść na powierzchnię szczotką od stężonego
do roztworu max. 1:30, odczekać do momentu, kiedy brud oderwie się od powierzchni,
jeżeli konieczne czynność powtórzyć. Spłukać dużą ilością czystej wody (ciepła woda do
60°C podwyższa efekt mycia).
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na kwasy.

Bezpieczeństwo:
- żrący, zawiera kwas fosforowy,
- wypala rany,
- drażniący oczy i skórę,
- nakładać odzież ochronną,
- w przypadku kontaktu ze skórą spłukać strumieniem wody.,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody oraz zasięgnąć opinii
lekarskiej,
- w przypadku połknięcia bezpośrednio kierować się do lekarza z etykietą produktu.

Informacje chemiczno - techniczne:
- opis produktu:
- wartość pH:
- waga w litrze:
- toksyczność:
- degradacja biologiczna:
- przewóz na drodze:

żółty płyn
+/- 1
1,20 g/cm3
LD50 (szczur) >2 ml/kg
powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące
UN 3264 - ADR 8.17c

Opakowanie:

25 l / 30 kg

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi
w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są
wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.

SULTOF sp. z o.o.
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 54N
e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl

NIP 118-00-26-029
KRS 0000683864

Biuro Handlowe:
05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 54 N
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55

