Katalog produktů Pelox
Čištění ploch od kontaminace

Plus 3000
Pasta pro čištění nerez povrchů, včetně mědi, mosazi. Odstraní rez.
DIN 1.4301 / 1.4541 / 1.4571 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 / 1.4539

Hadřík
Plena
Štětec

Houba

Hadřík

Použití
Pasta Pelox plus 3000 je vhodná na čistění povrchů
nerezových,
měděných,
mosazných,
keramických,
plastových. Odstraňuje náběhové barvy na protistraně
sváru. Je vhodná k čistění povrchů od náletové koroze,
např. na nerezových prvcích v aquaparcích – zábradlích
s broušeným nebo kartáčovaným povrchem. Pasta Pelox
plus 3000 nemění původní povrch (broušený, leštěný)
nerezového nebo jiného původního materiálu.
Aplikace
Nejprve se dobře seznamte s popisem na etiketě obalu.
Před otevřením obalu pastu v obalu třepáním promíchejte.
Pasta plus 3000 se nanáší na ošetřované místo
navlhčeným hadříkem, štětcem popřípadě houbičkou nebo
též Scotch-Brite plenou. Pastu necháme působit min. 30
rez
plus 3000 po 30 minutách
TE 720
minut. Kontaminované místo kmitavým pohybem ruky
s hadříkem postupně zbavíme kontaminace. Doba
aplikace je závislá na dosažení čistého, kontaminace
zbaveného povrchu. Pastu odstraníme hadříkem, mokrou
houbou. Nakonec očištěné místo vytřeme hadříkem do
sucha. Pro následnou ochranu povrchu aplikujeme po
před
působení
očištění
konzervace
pastě Pelox plus 3000 pastu Pelox TE 720, jenž vytvoří na
povrchu ochranný hladký film, jenž chrání před stopami Bezpečnostní pokyny
lidských prstů a smáčivosti vody.
Seznam standardních vět o nebezpečnosti H-věty:
H318
H412

Způsobuje vážné poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Likvidace
• Po aplikaci pasty Pelox plus 3000 nezůstávají Seznam pokynů pro bezpečné zacházení P-věty:
oplachové vody, pouze upotřebené hadříky, jenž je P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.
možné následně průmyslově vyprat.
• Plastové obaly předáme firmě s oprávněním likvidovat
kontaminované obaly
Balení
Pasta plus 3000 se obvykle dodává v kilovém balení.
15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

P102
P103
P280

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/...

Vydatnost
Z jednoho kilogramu pasty Pelox plus 3000 lze ošetřit
2
5 až 10 m znečištěné plochy.
GHS05

