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ŚNIEŻKA_NA_DACH_PREPARAT_DO_CZYSZCZENIA_DACHU

ŚNIEŻKA PREPARAT DO CZYSZCZENIA DACHU

koncentrat
przygotowuje podłoża do malowania
usuwa brud i tłuszcz
super wydajność do 80 m2/L
wchodzi w skład Śnieżka DACH SYSTEM

OPIS PRODUKTU
Preparat usuwa zanieczyszczenia i przygotowuje zewnętrzne powierzchnie metalowe do malowania. Usuwa zanieczyszczenia mające
wpływ na jakość powłoki malarskiej, tj. oleje, smary, zanieczyszczenia jonowe. Stosowany jest również do mycia powierzchni stalowych,
żeliwnych oraz metali kolorowych zarówno nowych jak i wcześniej malowanych.
Produkt wchodzi w skład zaawansowanego systemu do zabezpieczania powierzchni metalowych Śnieżka DACH SYSTEM. Stosując
rozwiązanie systemowe otrzymuje się gwarancje kompatybilności produktów oraz wysokiej jakości efekt końcowy.

ZASTOSOWANIE
Preparat przeznaczony jest do czyszczenia oraz przygotowania do malowania zewnętrznych stalowych, żeliwnych, ocynkowanych zarówno
nowych jak i wcześniej malowanych powierzchni dachowych.
WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Gęstość, 20°C, max.
Lepkość (kubek Forda Ø4), 20±0,5 °C,
najwyżej

[g/cm3]

1,1

[s]

45

SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie
wyrobu

Mycie
powierzchni

Informacje
dodatkowe

Produkt w opakowaniu występuje jako koncentrat do przygotowania 23% roztworu roboczego.
Powierzchnie mocno zabrudzone: preparat połączyć z czystą wodą w proporcji 1:30.
Powierzchnie średnio/słabo zabrudzone: preparat połączyć z czystą wodą w proporcji 1:50.
Stosować w bezdeszczowe dni przy temperaturze podłoża i otoczenia minimum +10°C i wilgotności względnej
powietrza poniżej 85%.
Stosować gumowe rękawice ochronne oraz maseczkę na twarz.
Nanosić szczotką, gąbką, myjką wysokociśnieniową, pędzlem, tkanią (czyściwem).
W przypadku renowacji  powierzchnie przed myciem należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie z luźno
przylegających starych powłok oraz rdzy.
Spłukać powierzchnię czystą wodą.
Wysuszyć powierzchnię przed malowaniem.
Rozcieńczalnik kompatybilny z gruntoemalią Śnieżka NA RDZĘ.
Zalecany jest do miejscowego odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.
Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym
okresie nadają się do użytkowania.
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OKRES PRZYDATNOŚCI
18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA
1L,ŚNIEŻKA_NA_DACH_PREPARAT_DO_CZYSZCZENIA_DACHU
5L

WYDAJNOŚĆ
od 40 do 80 m²/l koncentratu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonej

KOLORYSTYKA
bezbarwny

LZO
brak

NORMY I ATESTY
ZN-SN-054:2011
ZN-SN-054:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ
BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 515% alkohol etoksylowany (C9C11). Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Zawiera mieszaninę 5
chloro2metylo4izotiazol3onu [WE 2475007] i 2metylo2H izotiazol3onu [WE. 2202396] (3:1). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie
z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!
Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu
jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych
Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez
wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.
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