OML KOUD ONTVETTER

EIGENSCHAPPEN:
OML Koud ontvetter is een veelzijdig vloeibaar ontvetting- en reinigingsmiddel voor het
verwijderen van de hardnekkigste olie- en vetlagen, natte verf, antiroestbeschermingslagen
en teer. OML Koud Ontvetter bevat een combinatie van
oplosmiddelen met een minimaal aandeel aromaten, waardoor een effectieve en
snelle werking verkregen wordt. OML Koud Ontvetter is uitermate zuinig in het gebruik,
het kan 5 tot 10 maal zijn eigen volume aan olie, vet en teer opnemen terwijl het
gemakkelijk met water blijft af te spoelen. OML Koud Ontvetter is volkomen veilig in het
gebruik, het bevat geen gevaarlijke bestanddelen zoals zuren, alkaliën of andere
bijtende stoffen, toch is het aan te raden beschermende handschoenen te gebruiken
wanneer de handen voor lange tijd in aanraking komen met de ontvetter. OML Koud Ontvetter
tast metaal niet aan. Bij kortstondige inwerking heeft OML Koud Ontvetter ook
geen invloed op plastic, synthetisch rubber, weefsels, droge verf, etc. OML Koud Ontvetter
is ook een uitstekende snelreiniger voor verfkwasten, waardoor snel van kleur kan
worden gewisseld.
GEBRUIKSAANWIJZING:
OML Koud ontvetter is eenvoudig toe te passen. Het kan gebruikt worden in dompelbaden,
met een kwast of met een lage-drukpomp, afspoelen met hoge-druk, of lagedruk met
veel water, vet en vuil verdwijnen moeiteloos. Productblad aangaande veiligheid is
voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt
ernstige oogirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken. Schadelijk voor in het
water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van
kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na
het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het
milieu. Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk
een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor chemisch afval. Productblad aangaande veiligheid is voor de
professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
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