TEHNILINE
INFORMATSIOON
ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUS- JA HOOLDUSVAHEND

PRESTAN STAINLESS STEEL MAINTENANCE
Art.-Nr. 203.778 12 x 0,5-l-pudel
• hooldab ja kaitseb kõiki roostevabast terasest pindasid
• vahend, millega saab pindu ühekorraga nii puhastada, poleerida kui
ka kaitsta
• mustust ja vett tõrjuvate omadustega
• regulaarsel kasutamisel hoiab ära pinna kiire määrdumise
• tekitab särava kaitsekihi
• raskendab sõrmejälgede tekkimist
• sobib kroomist, alumiiniumist ja anodeeritud alumiiniumist, niklist ja
messingist pindade hooldamiseks

KASUTUSALA:
Prestan Stainless Steel Maintenance puhastab, hooldab ja kaitseb kõiki pindu, mis on valmistatud roostevabast terasest- samuti objekte, mis on kroomist, alumiiniumist ja anodeeritud
alumiiniumist, niklist ja messingist. Ei sobi valamute ja pindade, millel valmistatakse toitu,
puhastamiseks.
KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED:
Roostevaba terase ja teiste eelpool loetletud pindade esmakordne hooldus.
Eelnevalt puhastada pind tugevast mustusest pinna puhastusvahendiga. Soovitame kasutada
Kraftreiniger A (Power Cleaner A). Pärast puhastamist eemaldada kemikaali jäägid puhta
veega.
Kanna Prestan Stainless Steel Maintenance kuivale lapile. Kanna ühtlaselt pinnale.
Eemalda üleliigne aine. Ära enam poleeri.
Igapäevane hooldus – kasuta toodet ainult määrdunud kohtades.
Kui toodet kasutatakse ebaõigesti ja seejärel vale kasutamise tagajärgedest tulenevalt
esitatakse nõudeid, siis neid nõudeid ei tunnistata.
TEHNILISED ANDMED:
Olek:........................................................ selge värvitu vedelik
Lõhn........................................................ lahusti laadne
Viskoossus:............................................ madal
Tihedus:.................................................. 790 g/l
KOOSTISAINED:
Üle 30%:................................................ alifaatsed süsivesinikud
Säilivus:.................................................. Vähemalt 1 aasta originaalpakendis
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Xn – Kahjulik

Sisaldab > 10% Alifaatsed süsivesinikud
RISKILAUSED JA OHUTUSLAUSED:
R 65:
Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi
R 66:
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
S 1/2:
Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas
S 23:
Ära hinga gaase/ suitsu/auru/udu
S 24:
Vältida kokkupuudet nahaga
S 45:	Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti
poole. Võimaluse korral näidata arstile etiketti.
S 62:	Allaneelamisel mitte kutsuda esile oksendamist: pöörduda koheselt arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
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