Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

Viasz és
olajeltávolító
(WACHS- UND OELENTFERNER)

Terméktulajdonságok
Felhasználásra kész, erőshatású, aktív oldószeres
összetételű tisztítószer. A szerves szennyeződéseket oldja,
vízzel
lemosható.

Alkalmazhatóság
Bel- és kültérben. Olajos, zsíros, szennyeződések, mint pl.
viasz, olaj, zsír, kátrány, bitumen, friss festékmaradványok,
falazúr, egyéb bevonatok, kőápolószerek megkeményedett
maradványainak eltávolítására. Rugalmas fugázó-anyagok,
(szilikon fugázók) maradványainak eltávolítására is alkalmas

Termékadatok
Kiszerelés:
1 liter kanna
Tárolás:
Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva kb. 3 évig.

Minden oldószerálló felületre mint pl. számos természetes és
betonfelület, kerámia, csempe, agyag- és klinkerlap,
betonesztrich stb.
Feldolgozás:
Hígítatlanul a száraz felületre egyenletesen felhordjuk, kb.
5-20 percig hagyjuk kifejteni hatását, közben kefével
súrolhatjuk. Ha a szennyeződést a MUREXIN Viasz- és
olajeltávolító feloldotta, kevés vizet hozzáadunk, ismét
átkeféljük a felületet és letörölgetjük. Nagyobb felületet
gumilehúzóval vagy vizes-porszívóval tisztítunk meg. Minden
esetben tiszta vízzel alaposan lemossuk a felületet. Makacs
szennyeződés esetén a folyamatot megismételjük,
mindenkor száraz felületen
A felület nem lehet 25 °C-nál magasabb hőmérsékletű.
Padlófűtést ki kell kapcsolni a szer alkalmazása esetén.
Oldószerre érzékeny anyagoknál mint pl. gumi, festék, friss
lakk, linóleum, aszfalt, egyes műanyagok ne használjuk. A
szórófejet azonnal le kell mosni.
Fontos figyelmeztetés!
Nedves felületen a szer nem tudja kifejteni hatását. A
folyadékhoz vizet adva tejfehérré válik az anyag, és ekkor
lehet vízzel a felületről lemosni.

Műszaki adatok
Anyagszükséglet
Sűrűség
Szín
Feldolgozási hőm.

1 liter kb. 10 m², szennyeződéstől
függően
kb. 0,82 g/cm³
tiszta
+ 5°C - +25°C

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Bedolgozás
Javasolt szerszám:
kefe, dörzsszivacs, törlőkendő
Alapfelület:

3685-00/01 Viasz és olajeltávolító, gültig ab: 30.7.2008, IKA, 1
Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

