PRE-PAINT CLEANER

Koncentrovaný čistič před
lakováním většiny povrchů
Víceúčelový čisticí prostředek na stěny, rámy oken/dveří, podlahy a kovy.
Po setření povrchu není nutné další oplachování; šetří čas
Bez námahy odstraňuje veškeré organické a anorganické znečištění
Vytváří antistatický povrch, který zabraňuje ulpívání prachu před lakováním
Nepěnivé, biologicky odbouratelné složení

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.CZ

PRE-PAINT CLEANER
POPIS

Účinný, koncentrovaný biologicky odbouratelný čisticí prostředek pro rychlé čištění
všech typů povrchů před lakováním.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pre-paint Cleaner je čistič na všechny typy povrchů: podlahy, stěny, dveře, okenní
rámy, kov, okna, zárubně atd. Čistí, odmašťuje a odstraňuje také nikotinové skvrny.
Činí povrch antistatickým, aby se zabránilo ulpívání prachu před lakováním.
Nepění.

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

Cca. 100 m²/l při ředění 1 : 20

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je typ starého nátěru, tvar
podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepejte. Co nejvíce seškrábejte mastnotu, olej, nečistoty a
další znečištění. Zřeďte přípravek RUST-OLEUM® Pre-paint Cleaner na
požadovanou směs a naneste na povrch. Rozetřete štětcem nebo bílou nylonovou
houbou a v případě potřeby nechte několik minut působit. Poté důkladně otřete
vlhkou houbou nebo hadříkem. Při silném znečištění ošetření opakujte nebo nechte
působit déle, případně s vyšší koncentrací.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 5 a 35 °C.

POZNÁMKY

Díky svému koncentrovanému složení je Pre-Paint Cleaner velmi úsporný. V
závislosti na stupni znečištění je třeba přípravek ředit v poměru 1:10 až 1:100.
1 : 10 pece, motory, extrémně znečištěné podlahy.
1 : 20 kuchyně, stroje, plynové sporáky, zahradní nábytek
1 : 50 laky, nikotinové skvrny
1 : 100 okna, zrcadla, solária apod.

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
Bezpečnostní informace:

0 g/l
Čtěte bezpečnostní list a bezpečnostní informace
uvedené na obalu.

PH

9.0000

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány
v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách
mezi 5° a 40°C.
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CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST‐OLEUM.CZ

