Údajový list

ROKOPUR OFF
RK 724
Charakteristika:
Jedná se o vysoce účinný unikátní nano odstraňovač na vytvrzené PUR pěny, 1K i 2K. Lze použít na
odstranění pěny z hliníkových povrchů, PVC, potahovaného PVC, skla.
Vlastnosti:
 Přípravek s vysokou účinností
 Vysoká rychlost reakce systému, řádově vteřiny
 Snadno použitelný
Použití:
Pro odstranění vytvrzené pěny 1K i 2K z hliníkových povrchů, PVC, potahovaného PVC, skla, atd.
Balení:
V rozstřikovači 500 ml, 300 ml
Barva:
 Kapalný – bezbarvý
Technické údaje:
Konzistence
pH
Aplikační teplota
Čas působení

°C
s

kapalina
Neuvádí se
+5 až +30
30 až 45 s

Skladovatelnost

měsíce

12

vysvětlení viz Pokyny
Při teplotách od 5 do 25 °C
mimo vlhké prostředí v pevně uzavřeném balení

Specifikace:
Podklad:
Musí být volný bez prachových částic
Omezení:
Před aplikací vyzkoušet na skrytém místě, prostředky používané pro odstranění změklé PUR pěny (savá
hadra, škrabka) musí být dostatečně měkké, aby nedošlo k poškození povrchu jejich vinnou.
Pokyny:
Pokud je to možné tak vytvrzenou PUR pěnu nejprve odstraňte mechanicky, např. seříznutím
těsně nad základním materiálem. Po nanesení ROKOPUR OFF nechte působit cca 30 - 45 vteřin a
pomocí hadry setřete či plastové stěrky seškrábněte. Pro aplikaci je nutné používat pouze nijak
neupravovaný originální výrobek. K dočištění povrchu použit suchou savou hadru. V případě potřeby
je možné postup opakovat. ROKOPUR OFF po aplikaci je potřeba pevně uzavřít v originálním balení a
uchovávat při teplotách 5–25 °C mimo vlhké prostředí! Jen tak jej lze pak znovu účinně použít.
Upozornění:
Nenechávejte ROKOPUR OFF na povrchu déle, než je nutné!
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ROKOPUR OFF
RK 724
Čištění:
Ruce: mýdlo, voda, regenerační krém
Bezpečnost:
Před prvním použitím je třeba se seznámit s údaji v bezpečnostním listu.
Vyhotoveno:
Vyhotoveno dne 24.1.2019
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