Technologický list

AR 628
efektivní, vysoce viskózní odstraňovač graffiti

POPIS PRODUKTU
Možnosti použití:

AR 628 odstraní téměř všechny barvy ve spreji

Vlastnosti:

y

Barevný odstín:

bezbarvý

Hustota (g/ml):

1,07

Hodnota pH:

neutrální

Díky své vysoké viskozitě je zvlášť vhodný tam, kde je zapotřebí zajistit
dlouhou dobu působení přípravku na odstraňované vrstvy.

ZPRACOVÁNÍ
Vhodný podklad:

beton, cihly, keramické obklady, omítky, dřevo a jiné porézní materiály.
Vhodné i na povrchově upravené a plastové povrchy. Nepoužívat na
plexisklo. Vždy proveďte předem zkoušku odolnosti podkladu vůči tomuto
čistícímu prostředku.

Příprava podkladu:

podklad musí může být suchý i mokrý (pomáhá to rozpouštění barvy a
pronikání hlouběji do povrchu).

Způsob nanášení:

AR 628 se aplikuje neředěný štětcem nebo válečkem ve velkém množství na
graffiti a poté se důkladně vetře kartáčem. Během 10 – 20 min. se barva
rozpustí. Povrch se opláchne nejlépe horkou tlakovou vodou. Pokud nelze
nečistoty odstranit po prvním použití, je třeba celý postup opakovat. Pokud
zbytky laku nebo barvy zůstanou na povrchu ve formě stínu, použijte
prostředek AR 210. Po ukončení odstraňování grafitti je třeba povrch
důkladně opláchnout vodou.

Teplota při zpracování:

+5°C až max. +40°C

Spotřeba:

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu. Pro přesnou kalkulaci
doporučujeme provést zkušební nástřik.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE
VOC‐hodnota (v g/kg):

Xn

100 ‐ 150

PRVKY ZNAČENÍ:
dle směrnice 67/548/EHS,
resp. 1999/45/EG

Xn

Zdraví škodlivý
zdraví
škodlivý

1/3

Technologický list

Nebezpečná látka:

gamma‐butyrolactone

R‐věty:

R 10
R 22
R 36
R 52/53

S‐věty:

S 23
S 26
S 60
S2
S 46

Hořlavý
Zdraví škodlivý při požití
Dráždí oči
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
Tento materiál a jeho obal musá bý zneškodněny jako nebezpečný
odpad
Uchovávejte mimo dosah dětí
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal
výrobku nebo označení.

Další EU‐předpisy

Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 548/2004 o detergentech:
použitelné
Obsahuje 30% a více: aromatické uhlovodíky.

První pomoc:

obecně:

ukažte ošetřujícímu lékaři bezpečností list tohoto
výrobku
přesunout na čerstvý vzduch, kolzultovat s lékařem
okamžitě opláchnout velkým množstvím vody.
Konzultovat s lékařem.
okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a
vyhledat lékařskou pomoc.
nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa velkým
množství vody a poté vypít velké množství vody.
Okamžitě vyhledat lékaře a ukázat mu
bezpečnostní list nebo etiketu.

při vdechnutí výparů:
při styku s kůží:
při vniknutí do oka:
při náhodném požití:

Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.
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OSTATNÍ INFORMACE
Velikosti balení:

5l

Skladování:

V suchu při teplotách 5‐20°C, chránit před přímým slunečním zářením.
Chránit před mrazem během skladování i během dopravy.
Doba skladovatelnosti 1 rok od data výroby.

Likvidace odpadu:

Kontaminovaný obal: umyjte vhodným čistícím prostředkem. Jinak
postupujte jako u zbytků směsi.
Zbytky směsi ‐ kód odpadu: 07 07 04.

19. 8. 2014

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování –
z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.
Sídlo dodavatele:
Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
Distribuční centrum:
Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822
e‐mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz
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