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GORI 3060, ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU




1.

Čisticí koncentrát.
Ředitelný vodou až do maximálního ředicího poměru 1 : 10.
Lze používat na dřevo, kámen, beton, sklo, keramiku, umělou hmotu atd.
Neobsahuje chlor.
Všeobecný popis
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Označení výrobku
Výrobce
Druh výrobku
Použití
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Účinek výrobku
Barevný odstín
Forma dodávky
Balení
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Registrační číslo
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3.

GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060
Dyrup A/S Kopenhagen, Dánsko.
Čisticí a desinfekční koncentrát.
Ve vnějším i vnitřním prostoru:
Lze aplikovat na různé druhy dřeva, kámen, beton, sklo, keramiku,
umělou hmotu atd.
Stálost barevného odstínu, případně zbarvení kovových součástí
ošetřovaného podkladu prověřte před vlastním ošetřením na
neviditelném místě. Potom proveďte zkušební nános na ošetřovaném
podkladě, neboť se podle druhu podkladu dosahuje různých čisticích
účinků.
Odstraňuje zelené povlaky. Zabraňuje novému napadení povlakem.
Bezbarvý.
Koncentrát.
Tvarovaná láhev 1000 ml se závěrem zabezpečeným proti otevírání
dětmi (dětská pojistka).
Číslo UBA 4823 0001.
Registrační číslo Baua N-17345.
Registrační číslo biocidu.

Složení podle směrnice 01 VDL
(Verband der deutschen Lackindustrie, Svaz německého průmyslu laků)
Pojivo
Rozpustidlo
Pigmenty
Účinné látky
Přídavné látky

Není.
Voda.
Nejsou.
--Obsahové látky podle doporučení ES: aqua, chloridy kokolakonia,
trideceth-9.

Technické údaje
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Hustota
Pevné částice
Viskosita
Bod vzplanutí
Hodnota pH
Zápach
Spotřeba
Doba působení

3.10

Odolnost proti

1,0 g/ml
Nejsou.
Tekutina.
--6,6 - 8,0
Slabý. Po uschnutí bez zápachu.
2
Asi 100 ml/m . Přesná spotřeba se zjistí zkušebním nanesením výrobku.
Zpravidla 24 hodin, podle stupně znečištění se doba působení
prodlužuje. Optimální doby působení se dosáhne, jakmile se povlak
zbarví došeda až na podklad ošetřované plochy.
---
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5.

povětrnosti
Odolnost proti světlu
Odolnost proti alkáliím
Biocidní účinky
Ředění
Skladovatelnost

Podklad
Druh podkladu
Vlastnosti podkladu
Příprava
Vlhkost dřeva

Postup nanášení
Pokyny pro
zpracovávání
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Prvotní ovrstvení /
nanášení
Obnovovací ovrstvení
Čištění nástrojů
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Různé druhy dřeva, kámen, beton, sklo, keramika, umělá hmota atd.
Podklad musí být před ošetřením suchý.
Ztvrdlé povlaky odstraňte před ošetřením ručně (např. okartáčováním).
---

Zpracování
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------Pouze čistou vodovodní vodou do maximálního ředicího poměru 1 : 10.
Doba rozkladu podle zákona o biocidech. V nenačatých nádobách a při
odborném skladování viz etiketu na nádobě (měsíc a rok). Po odebrání
části obsahu nádobu dobře uzavřete. Skladujte a dopravujte v chladných
a suchých prostorách, chraňte před mrazem.

Natíráním, nastříkáváním.
Před použitím lehce protřepejte. Nezpracovávejte při teplotách nižších
než +5°C. Podle oblasti aplikace používejte výrobek koncentrovaný nebo
zředěný vodou až do maximálního poměru ředění 1 : 10. Dostatečně
dlouhá doba působení se projeví zešednutím ošetřovaného povlaku.
Zbytky povlaku se mohou po přiměřené době působení smýt nebo
okartáčovat. Další opakované ošetření výrobkem GORI GRÜNBELAGENTFERNER 3060 zabraňuje navíc opětovnému napadení zeleným
povlakem (dodatečné omytí není potřebné).
Nanášejte štětkou, štětcem nebo zahradní stříkačkou rovnoměrně na
ošetřovaný povrch.
--Vodou.

Bezpečnostní pokyny
Výrobkový kód: GD 30.
Nesmí se dostat do rukou dětí. Dráždí oči a kůži. Zabraňte vniknutí do
očí a styku s kůží. Při vniku do očí důkladně vypláchněte vodou a
poraďte se s lékařem. Při polknutí ihned přivolejte lékaře a předložte mu
obal nebo nálepku (etiketu). Při aplikaci výrobku používejte vhodných
ochranných rukavic a ochranných brýlí. V tísňových případech, např. při
polknutí, poskytne informaci:
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Poradna pro příznaky
otrav) Berlin, telefon 030-1924-0.
Biocidy používejte opatrně. Před použitím vždy přečtěte značení a
prostudujte informace o výrobku.
Další informace zjistíte v našem Bezpečnostním listu.

7.

Odstraňování (likvidace)
Zabraňte vniku zbytků výrobku do kanalisace, vodních toků nebo do
zeminy. Obaly odevzdávejte do sběru hodnotných materiálů jen ve zcela
vyprázdněném stavu. Zbytky výrobku odevzdávejte do příslušných
sběren.

Nařízení o seznamu odpadů (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung):
07 07 01.

8.

Všeobecné pokyny
Přípravek nesmí přijít do styku v potravinami, nápoji a krmivy.
Uchovávejte pouze v původních obalech (nádobách).
Výrobek GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 se nesmí míchat
s jinými nátěrovými hmotami nebo čisticími materiály. Neaplikujte na
průhledné organické sklo (plexisklo) a nechráněný kov. Zabraňte
přímému styku s rostlinami, v případě nutnosti ihned omyjte čistou
vodou.

Účelem tohoto technického informačního listu je podávat seriosní, nicméně nezávazné informace o
možnostech používání výrobku GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060. Technické údaje se
opírají o dlouholeté zkušenosti; nezbavují však uživatele povinnosti prověřit výrobek GORI
GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 na vhodnost pro použití k zamýšlenému účelu.
Vzhledem k rozmanitosti možností používání a zpracovávání nelze však zaručovat závaznost
údajů, a je nutno vyloučit ručení. Ve sporných případech se, prosíme, obraťte na naše zastoupení,
naše pracovníky vnější služby, nebo přímo na naše oddělení aplikační techniky
(Anwendungstechnik), telefon 02166-964-890 a -891. Přizvání našich odborných poradců nemá za
následek vznik poradenského poměru.
Vydáním toho technického listu ztrácí předchozí technický list svou platnost.
Dyrup GmbH
Postfach 30 02 63,
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46, Fax: +49 (0)21 66 96 47 00
www.gori.de
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