®

– PR 4

SKUPINA

Speciální čisticí prostředek pro odstraňování nevytvrzených
polysulfidových těsnicích hmot z aplikačních nástrojů, pracovního nářadí
a pro odmašťování podkladů.
Použití
PROXAN® – PR 4 se používá na čištění kovových nástrojů, ke kterým přilnuly nevytvrzené zbytky těsnicí
hmoty PROXAN®. Podle stupně znečištění se nástroj buď umístí do čističe a poté se očistí hadrem, nebo
se čistič umístí na hadr a znečištění se odstraní třením. Při použití čističe na plastové díly nebo díly s
povrchovou úpravou zkontrolujte, zda není poškozen plast nebo povrch. Při použití čisticího prostředku
vytvrzené zbytky hmoty nebobtnají. Zbytky lze poté mechanicky odstranit.
Pryžové součásti, jako jsou těsnění, se do čističe PROXAN® – PR 4 nevkládají, protože se stanou v důsledku
bobtnání nepoužitelné. Pryžové součásti nechte v kontaktu s čističem pouze krátce.
Čisticí prostředek je také vhodný k čištění a odmašťování spár.

Balení
1,0 l kovová láhev

10 ks/krabice
Technický informační list, str. 1

10,0 l plechový kanystr

Skladování
V suchu a při teplotách pod +25 °C, ne v blízkosti topných těles.
Zabraňte přímému slunečnímu záření na nádobu.

Bezpečnostní informace
Základní fyzikální, bezpečnostní a ekologické údaje pro zacházení s chemickými materiály jsou uvedeny v
bezpečnostním listu. Musí být dodržovány předpisy a nařízení o nebezpečných látkách.

Likvidace
PROXAN® – PR 4 se nesmí dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Musí být speciálně zlikvidován jako
nebezpečný odpad v souladu s kódem odpadu 16 03 05. Za informace o správné likvidaci jsou odpovědné
místní úřady, jako je okresní správa, agentura na ochranu životního prostředí apod.

Upozornění
Výše uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a dosavadních zkušeností. Tento seznam
nemusí být úplný. Měnící se okolnosti během používání, různé pracovní podmínky při používání a na staveništi,
jako i velké množství možných materiálů, vylučují jakoukoli odpovědnost za tyto informace. Nejlepší ochrany
proti možným poruchám dosáhnete provedením vlastních testů pro zamýšlenou aplikaci.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost
amožnosti 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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