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Pro odstranění usazených solí, graffiti,
vodního kamene či nečistot od malty
z povrchu vyzrálého betonu a dlažby
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Návod k použití

Návod k použití

CONDECOR OSA rychle rozpouští uhličitany, které váží vodní kámen a další
nerozpustné usazeniny. Nemá dlouhodobé následky na beton, cihly či kámen.
Aplikace:
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Nasaďte si ochranné rukavice a ochranné brýle.
Důkladně namočte povrch, aby byla ošetřena jeho poréznost.
Nastříkejte nebo natřete čistidlo a rozkartáčujte tvrdým kartáčem.
Opláchněte vodou a v případě potřeby postup zopakujte.
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Ochrana zdraví / bezpečnostní pokyny:

Ochrana zdraví / bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě zasažení očí vyplachujte důkladně čistou vodou po dobu 10 minut.
V případě přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Přípravek není vhodný pro dlouhodobý styk s kůží. Důkladně opláchněte.
V případě požití přípravku NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Vypijte větší množství vody a následně mléka.
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V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte větším množstvím vody
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zamezte styku s pokožkou a očima.

Balení:
Bezpečnostní list a technický list, případně
další technická dokumentace výrobku, jsou k
dispozici na vyžádání.
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