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BLACK STREAK REMOVER

1 - ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı

: BLACK STREAK REMOVER - Kullanıma Hazır Siyah Leke Çıkarıcı

Ürün Kodu : BLSTR

Tedarikçi Firma
Firma

: Tauss Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
PK 64 Pendik / İstanbul - Türkiye
Web
: www.tausskimya.com.tr
E-mail : info@tausskimya.com.tr
Telefon : 0 (216) 483 37 61

www.taussmarine.com

2 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tekne gövdelerinde oluşan siyah şeritleri gideren kullanıma hazır bir yüzey temizleyicidir.
- Oksidasyona bağlı kararmaları ve su hattı boyunca oluşan izleri anında çıkarır.
- Şelatlama yaparak yüzeyi temizler, pas ve leke çözücü özelliğe sahiptir.
- Kuvvetli asit ve aşındırıcı kimyasal içermeyen, su bazlı kullanıma hazır bir üründür.
- Doğada biyolojik olarak çözünme özelliğine sahiptir, klorlu solvent ve fosfat içermez.
- Uygulaması kolaydır, ovalama ve fırçalama gerektirmez.

3 - KULLANIM ALANLARI
Bordalarının, küpeştelerin, karina ve su hatlarının fiberglas, metal veya boyalı yüzeylerinde güvenle kullanılır.

4 - KULLANIM ŞEKLİ
Doğrudan kirli yüzeye püskürtün, temiz bir bez, fırça veya süngerle yüzeye iyice yayın. Lekeye nüfuz etmesi için
30 saniye kadar bekleyin ve suyla durulayın. Ağır lekeli yüzeyler de ikinci bir uygulama gerekebilir.
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BLACK STREAK REMOVER

5 - GÜVENLİK BİLGİLERİ
İnsan ve hayvan sağlığına zararlı hiç bir zehirli kimyasal ve solvent içermez.
Tahriş edicidir, göz ve deri ile temasında temas bölgesini derhal bol suyla yıkayın.
Aşındırıcıdır, uygulamada mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
Yutulması sakıncalıdır, kazayla yutulduğunda derhal doktora başvurun.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

6 - SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve doğrudan güneş ışığı almayan yerde muhafaza edin.
Ambalajında ve ağzı kapalı olarak muhafaza edildiğinde raf ömrü süresizdir.

7 - AMBALAJ BİLGİLERİ

500 ml

5 litre

30 litre

8 - TEKNİK VERİLER
Görünüm
Renk
Koku
pH

: Sıvı
: Berrak
: Karakteristik
: 1,8 (25°C)

Parlama Noktası
Viskozite
Bağıl Yoğunluk
Suda çözünürlük

: Yok
: N/A
3
: 1,0-1,2 g/cm (25°C)
: Suda tamamen çözünür .

Bu teknik bilgi formundaki verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama için yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için
garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz.

