
Для змивання залишків епоксидної смоли
або епоксидної затирки

 

•   Висока ефективність

•  Розчиняє затверділий осад епоксидної затирки

•  Полегшує змивання залишків

•  Для очищення інструментів

7250 epoxy remover – це концентрований очищувач 
для видалення розчину та залишків епоксидної смоли 
з керамічної плитки, натурального каменю тощо, які затверділи 
на поверхні. Залишки епоксидної смоли великих розмірів 
спочатку необхідно нагріти за допомогою будівельного фена 
та видалити механічно, а потім можна змити 7250 epoxy remover.

7250 epoxy remover пакований в 0,5-літрові пляшки.
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Застосування
Керамічна плитка
Мозаїка
Неабсорбуючий 
натуральний камінь, такий 
як граніт, сланець, мармур

 
 
 

Очищення інструментів









Опис продукту
Засіб для чищення, містить бензиловий спирт.

Технічна характеристика

Рекомендована робоча температура: 10-25°C

Споживання:  Приблизно 50-100 мл/м2 концентрату 
на процес очищення
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Застосування
Може використовуватися на всіх типах керамічної плитки, 
плитки з натурального каменю, мармуру тощо.

Виконання роботи
Концентрований 7250 epoxy remover рівномірно 
розподіліть пензлем або малярським валиком по очищеній 
поверхні. Залежно від ступеня затвердіння залишків 
затирки, залиште 7250 epoxy remover на поверхні, щоб він 
діяв протягом 3-6 годин. Після розм'якшення залишків 
затирки, полийте поверхню теплою водою з додаванням 
7120 ceramic cleaner у співвідношенні 1:10 та почистіть її 
щіткою для чищення. Потім добре змити водою.

Очищення інструментів
Відразу після використання, почистіть інструменти 
концентрованим 7250 epoxy remover. Потім змити водою. 
За потреби дію можна повторити.

Утилізація відходів
Зібрати воду, що залишилася після миття та залишки 
продукту. 7250 epoxy remover, що залишився у відрах з 
водою, слід утилізувати відповідно до чинного законодав-
ства про небезпечні відходи – див. паспорт безпеки.

Умови праці
PR. № 4247677
Уникати вдихання водяного туману та парів. Забезпечити 
відповідну вентиляцію. Може викликати подразнення 
очей.

Додаткова інформація – див. Паспорт безпеки.

Паковання
Пластикові пляшки об'ємом 0,5 л

Зберігання і транспортування
Зберігати та транспортувати в сухих умовах. Збереження 
властивостей: 3 роки у невідкритому та непошкодженому 
пакованні.

Продаж
Продукти mira продаються у вибраних салонах плитки та 
гуртових магазинах будівельних матеріалів.
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