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Mr McKenic Odrdzewiacz-Odkamieniacz
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Typewritten text
Mr McKenic Odrdzewiacz-Odkamieniacz jest szeroko używany w przemyśle maszynowym, zakładach przemysłowych, przemyśle morskim i stoczniowym, przemyśle metalowym, przemyśle budowlanym, itp.
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•	Penetruje i czyści•	Usuwa rdzę, kamień kotłowy, cement, wapno, uciążliwe                osady i przebarwienia•	Nie palny•	Wysoce skuteczny
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1. Mr McKenic Odrdzewiacz-Odkamieniacz może być nanoszony przez     namaczanie, natrysk lub za pomocą szczotki lub pędzla.2. Należy pozostawić preparat w celu penetracji umożliwiającej     usunięcie rdzy i uciążliwych osadów i przebarwień.3. Należy użyć szczotki lub delikatnego tamponu w razie konieczności.4. Należy dokładnie przemyć powierzchnię wodą.5. Powtórzyć naniesienie preparatu w razie konieczności.6. Preparat może być rozcieńczany wodą w stosunku do 1:20 w     zależności od potrzeb.7. Należy powtarzać nanoszenie w razie konieczności.Uwaga: Kontakt preparatu z powierzchnią nie powinien być dłuższy niż 5 minut chyba, że producent zaleca inaczej.
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1. Tylko do profesjonalnego zastosowania. Należy używać tylko     w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.2. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć je dokładnie     wodą i skontaktować się natychmiast z lekarzem3. W przypadku połknięcia należy popić dużą ilością wody i     skontaktować się natychmiast z lekarzem4. Należy unikać dłuższego kontaktu preparatu ze skórą5. W przypadku skóry delikatnej należy użyć rękawic gumowych6. Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci7. Dodatkowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.
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Mr McKenic Odrdzewiacz-Odkamieniacz jest przemysłowym preparatemstosowanym w remontach o wysokiej zdolności i sile penetracji któryskutecznie usuwa rdzę, kamień kotłowy, uciążliwe osady i przebarwienia, osady wapna i cementu często występujące na kamieniach i granitach (np. jako pozostałość po robotach budowlanych). 
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Producent
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Stan fizyczny
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ciecz
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Kolor
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Rozpuszczalność w wodzie
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Gęstość
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rozpuszczalny
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Wyłączny dystrybutor
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Hellfeier Sp. z o.o.
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strona www : http://www.mr-mckenic.net
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>1

valhallaman@hoper.pl
Typewritten text
żółtawo brązowa
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przed
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po


