INSTRUKCJA TECHNICZNA
KLINBIT
Preparat do rozpuszczania smoły, bitumów i tłuszczy
Opis produktu:
KLINBIT zawiera emulgator rozpuszczający smoły, bitumy, podkłady malarskie, smary, farby olejne itp.
Obszary zastosowań:
KLINBIT usuwa stwardniałe masy bitumiczne, powłoki asfaltowe, smary, woski, podkłady malarskie i oleje
z podłoży nie wrażliwych na rozpuszczalniki jak aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, płyty z betonu
płukanego, okładziny betonowe itp.
KLINBIT jest przydatny do czyszczenia maszyn, sprzętu do smołowania itp. oraz odzieży.
Przydatność preparatu należy sprawdzić zawsze przez wykonanie próby.
Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników. Czyste
powierzchnie leżące poniżej należy osłonić lub zmoczyć wodą, aby nie wchłonęły spływających rozpuszczonych
zanieczyszczeń.
KLINBIT nanosić obficie szczotką z naturalnego włosia na suchą powierzchnię, pozostawić na pewien czas,
zwilżyć wodą po czym zmywać szczotką i wodą. W przypadku chropowatych podłoży pracować myjnią
ciśnieniową. utrzymując w stanie wilgotnym elementy znajdujące się poniżej. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Ze względu na szybkie parowanie nie pracować po stronie słonecznej i przy silnym wietrze. Zaleca się pracę
małymi odcinkami. W przypadku opornych zanieczyszczeń wskazane jest zabezpieczenie powierzchni folią
i pozostawianie preparatu nawet na 24 godziny.
Przestrzegać lokalnych reguł dot. Ścieków. Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód,
ani do kanalizacji deszczowej.
Zużycie: 0,100 – 0,400 l/m2 zależnie od podłoża.
Temp. pracy:

< +5ºC,

unikać nadmiernej insolacji

Dane techniczne:
Składniki: węglowodory terpenowe, węglowodory alifatyczne i niejonowe substancje powierzchniowo czynne
Gęstość:
1105 g/l
Zapach:
owoców cytrusowych
Rozpuszczalność: z wodą tworzy emulsję
Temp. zapłonu:
>42ºC
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują
na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu,
nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest
do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.
Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013 roku
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Temp. wrzenia:

170-180ºC

Składowanie:
Składować w miejscach suchych i chłodzie zgodnie z zasada-mi przechowywania substancji niebezpiecznych.
Trwałość w zamkniętym oryginalnym opakowaniu – nieograniczona.
Wskazania dodatkowe:
Określenie substancji:
roztwór dwufluorku amonowego
Klasa ADR:
3
Kod odpadu: 55370
Nr rozpoznawczy: 30
UN-Nr:
1993
Produkt słabo zagraża wodzie.
Czyszczenie narzędzi i opakowań:
spłukiwać wodą
Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu
lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone
stanowi odpad komunalny.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy zwracać uwagę na otoczenie, zapewnić właściwą
wymianę powietrza (możliwe powstanie lotnej mieszaniny zapalnej).
Znakowanie: F – preparat wysoce łatwopalny
R10- substancja łatwo palna
R65- szkodliwy dla zdrowia; w przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc
S2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci
S24 -unikać zanieczyszczenia skóry
25 - unikać zanieczyszczenia oczu
S36/37- nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice S62 - W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów:
skonsultować natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie
możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.
Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.
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