TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz

D-GREASE
Katalogové č. XCL2224
Popis produktu
D-GREASE – silný odmašťovací prostředek

Oblast použití
D-GREASE je speciálně vyvinut pro rychlé a snadné odstranění skvrn a nánosů
oleje, dehtu, mastnoty a nečistot na různých druzích povrchů: polyethylen,
měkká ocel, nerezová ocel, hliník a polyuretanové nátěry.

Aplikační vlastnosti
•
•
•
•

•
•

Speciálně vyvinut pro nejodolnější skvrny a nánosy.
Rychlé a snadné odstranění oleje, dehtu, mastnoty a jiných nánosů.
Snadné použití.
Nezpůsobuje korozi.
Nezanechává žádné zbytky.
Rychle se odpařuje.

Návod k použití
•
•
•
•

Nastříkejte na čištěnou plochu ze vzdálenosti asi 20cm
Nechte pár sekund působit
Setřete suchým a čistým hadrem
Silné nánosy mohou vyžadovat opakování postupu

Fyzikální a chemické vlastnosti
Vzhled:
Zápach:
pH:
Bod varu:
Bod tání:
Bod vzplanutí:
Hořlavost:

Není relevantní.
°C
°C
°C
Vysoce hořlavá kapalina.

Samovznícení:
Výbušné vlastnosti:
Oxidační vlastnosti:
Tlak par při 20°C:
Relativní hustota:
Rozpustnost:
Rozdělovací koeficient:

°C

kg/m3

Balení
Aerosol:.............................400 ml

Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Skladujte na suchém místě.
Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C.

Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

Rozsah dat
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na
skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka
DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu,
že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká
veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ
INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály,
nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v
rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné
navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.
Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o
bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.
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