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D8423, T497
Čističe stříkacích pistolí
PRODUKT

POPIS

D8423

Čistič stříkacích pistolí Deltron™

T497

Čistič stříkacích pistolí Envirobase™

POPIS PRODUKTU
Čističe stříkacích pistolí PPG jsou vyvinuty k usnadnění čištění vybavení používaného při míchání a
aplikaci rozpouštědlových (D8234) a vodouředitelných (T497) produktů PPG.
Umožňují tak velmi dobře odstranit zbytky barvy a usazeniny na vnějších částech stříkací pistole.

POUŽITÍ
Stříkací pistoli důkladně vyčistěte pomocí čističe a vysušte čistou utěrkou.
Doporučujeme vybavení vyčistit ihned po použití, aby nedošlo k zaschnutí barvy a vytvoření usazenin,
které jsou později obtížně odstranitelné a mohly by omezit funkčnost stříkací pistole nebo dalšího
znečistěného vybavení.

LIKVIDACE
S čističi pistolí a následnými odpadními produkty by mělo být nakládáno řádně v souladu s místními
předpisy.
V žádném případě by neměl být odpad vyléván do veřejné kanalizační sítě bez předchozího souhlasu
místních vodohospodářských orgánů.

Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v opravárenství.
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PPG D8423 a T497 Čističe zařízení

RLD221V

INFORMACE O VOC
Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt
kategorie: IIB.a) ve formě připravené k použití je max. 850g/litr. Obsah organických těkavých látek tohoto
produktu ve formě připravené k použití je max. 850g/litr.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tyto produkty jsou pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke
kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni
dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných
opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví
a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:
http://corporateportal.ppg.com/Refinish/Europe/
Spectrum Franěk s.r.o.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon:
+48 22 753 03 10
Fax:
+48 22 753 03 13

Janovská 4
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel:
+00 420 483 36 86 11
Fax:
+00 420 483 36 86 99

Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v opravárenství.
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