
SKUPINA

 – SWS
Čistič pro čištění a odstraňování asfaltu

Použití
BIGUMA® – SWS je čistič sloužící k čištění a odstraňování asfaltu. Lze jej aplikovat za studena.

Pokyny ke zpracování
BIGUMA® – SWS se neředěný nastříká na znečištěný předmět. Poté, co necháte čistič na chvíli působit, se 
rozpuštěná špína setře, např. hadříkem. Jakmile je produkt nanesen, můžete k čištění použít také kartáč z 
přírodních štětin. Čištěný předmět se poté omyje vodou. Nečistoty lze snadno odstranit díky kombinovanému 
rozpouštěcímu a emulgačnímu účinku BIGUMA® – SWS. Z důvodu složek rozpouštědla je nutné předem 
zkontrolovat odolnost čištěných předmětů, zejména na lakovaných nebo plastových površích.

®

Skladování
Produkt může být skladován po dobu nejméně 36 měsíců v neotevřeném obalu. Nádoby musí být chráněny 
před mrazem. Chraňte před přímým slunečním zářením nebo silným teplem.

Důležité upozornění
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů vznícení. Nepropichujte ani nespalujte. Vyvarujte se 
vdechování prachu/kouře/plynu/mlhy/par/aerosolu. Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné 
brýle / obličejový štít. V případě kontaktu s očima: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Pokud je 
to možné vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM / lékaře.
Nevystavujte slunečnímu záření a teplotě nad 50 °C. Zlikvidujte obsah/obal v souladu s úředními předpisy. 
Po použití nevyhazujte plechovku do domácího odpadu, ale odevzdejte ji zcela vyprázdněnou k recyklaci.

Vlastnosti

čistič za studena s emulgačním účinkem
vynikající při rozpouštění asfaltu, mastnoty a oleje
dobře umyvatelný vodou

BIGUMA® – SWS se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Wm. Hilgers

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

www.dga.de

Centrální prodej

Německo

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

Bratislavská 2808 690 02 Břeclav

+420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

www.biguma.cz
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Balení

Balení 

Sprej 300 ml

Sprej 600 ml

karton/balení karton/kg

Kanystr 5 l

Kanystr 10 l

Kanystr 30 l

Sud 200 l

12 pieces / carton

12 pieces / carton

300 liter / pallet

400 liter / pallet

Not available anymore

400 liter / europallet

5 kg / carton

13 kg / carton

315 kg / pallet

420 kg / pallet

440 kg / pallet



 – SWS Čistič pro čištění a odstraňování asfaltu za studena

Nebezpečné složky
Oranžové terpeny, kyselina dodecylbenzensulfonová, sloučenina s 1-aminopropan-2-oly (1:1) alkoholy, C12
-14 ethoxylovaný alkohol, sodná sůl dokusátu (1,4- [sodná sůl na [(2-ethylhexyl) oxy] -l, 4-dioxobutan-2-
sulfonát).

Rev.: 01/21

Varování
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. Způsobuje podráždění kůže.
Může vyvolat alergické kožní reakce. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy s 
dlouhodobým účinkem.

®

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost a 
možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.
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Jiná nebezpečí
V případě nedostatečného větrání nebo při používání je možný vznik výbušných nebo vysoce hořlavých 
směsí.
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