Henkel

С КАЧЕСТВОТО НА ХЕНКЕЛ

Техническа спецификация

Metylan
Aktiv Tapeten Ablöser
I. Продукт
Наименование на продукта:
Metylan Aktiv Tapeten Ablöser
Съставки:
Комбинация от тензиди

II. Особени
свойства
• концентрат
• висока производителност при нисък
разход
• високоефективен благодарение на
специални активни комбинации от
тензиди
• много добро намокряне на тапета
• действа бързо и надеждно
• с неутрална миризма
• не съдържа разтворители
• не уврежда основата
• обработвана площ прибл. 200 -400 m2

Покритие на стената

Цел на приложение:
За ефективно сваляне на тапети и
тапети с дървесни влакна, както и за
отмиване на постна боя.

Опаковки:
Еко-олекотено шише от 0,5 и
1 литър
Размер на пратката при
експедиция:
MAL 20 = 20 бр. по 0,5 l
MAL 12 = 12 бр. по 1 литър

Технически данни

Разход:
2
прибл. 100 ml/m

Плътност (специфично тегло):
3

1 g/cm

Работна температура:
Температура на основата и на
о
околната среда не по-ниска от 10 C
Работен разтвор:
Виж таблицата

Продължителност на въздействие:
Отлепянето на покритието на стената,
което трябва да бъде отстраненo,
започва в зависимост от типа й още
след 5-10 минути.

Нанасяне:
С правоъгълна блок четка.

Работен разтвор, съотношение на
разреждане

Достатъчен за
2

Metylan Aktiv
Tapeten Ablöser

в ... l вода

прибл. ...m

Хартиени тапети, постна боя

250 ml

10 l

100 m

2

400 m

Тежки тапети, тапети с дървесни
влакна

500 ml

10 l

100 m

2

200 m

макс. ...m
2
2

2

III. Технически
указания за
употреба

IV. Особени указания
Съхранение:
Опаковките да се съхраняват плътно
затворени и на хладно място, но да
се пазят от замръзване.

Покрития от постна боя се
отстраняват чрез отмиване с вода.
Водопропускливи и многослойни /
многократно боядисвани тапети преди
напояването с препарата се надират с
груба шкурка, ролка с шипове или др.
подобни. Чувствителни към вода
подови настилки, врати и т.н. да се
покрият и защитят.

Съставки (съгласно препоръките
на ЕС):
15-20% нейонни тензиди,
консерванти
Друга съставка:
обезпенител UBA 04164460
Обработка на отпадъците:

Почистване на инструментите:
След работа незабавно да се
измиват с вода.
Предпазни мерки:
Да се избягва контакт с очите.
При необходимост (например при
обработка на тавани) да се носят
очила.
Не препоръчваме използването на
препарата чрез пулверизиране; да се
избягва образуването на аерозол,
тъй като при по-продължително
въздействие на аерозола може да
настъпи временно увреждане на
зрението.

Малки количества могат да бъдат
изпускани в канализацията след
разреждане. По-големи остатъчни
количества да се изхвърлят отделно
(кодов номер като отпадък: 070699 EAK-код).
Опаковките да се предават за
рециклиране само напълно
изпразнени и след разделяне на
хартията от пластмасите.

Телефон за консултации:
0211 / 797- 8272
e-Mail:
produkt-info@henkel.de
При изготвянето на настоящата
техническа спецификация на базата
на нашия опит сме се съобразявали
със съвременното ниво на
техническия прогрес.

Внимание: Дадените по-горе данни следва да се разглеждат само като най-общи указания.
Поради неподлежащите на контрол от наша страна разнообразни условия на обработка и
употреба и поради големия брой различни материали ние препоръчваме, във всеки
конкретен случай първо да се направят достатъчен брой собствени експерименти. По
същите причини на базата на данните и указанията в настоящата спецификация не може да
се поеме и гаранция за конкретни резултати от приложението на препарата. Гаранция в
рамките на нашите условия на продажба се поема само за неизменно високото качество на
нашите продукти.
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Подходящ за отстраняване на
хартиени тапети, тапети с дървесни
влакна и на постна боя (дори и при
многократно боядисвани облицовки
на стени).
Изготвеният съгласно указанията за
употреба разтвор се нанася богато с
помощта на правоъгълна блок четка,
а при необходимост и двукратно.
След достатъчно дълго време на
въздействие тапетите могат да се
свалят ивица по ивица от основата.

