MISCHER-SCHUTZ
METALLPINDADE JA BETOONIMIKSERITE KAITSEKAITSE- JA HOOLDUSVAHEND

TOOTEST
MISCHER-SCHUTZ on vedelik, mida
kasutatakse metallpindade kaitseks ja
hooldamiseks, eriti paiksete ja mobiilsete
mikserite puhul. Aine kaitseb metallpinda
mördi ja betooni kinnijäämise vastu.

Metallpinnad, mis on juba kahjustunud või
rikutud vana kõvenenud tsemendipasta või
betoonimördi poolt, tuleks puhastada
ainega BETONLÖSER.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

OHUTUS

MISCHER-SCHUTZ hoiab ära tsemendipasta metallpinnale kleepumise ning
seejärgse kuivamise. Tööpõhimõttena
toimivad ainel jõud ja pinged, mida aine
endassetõmbavalt tekitab. Toode on pinnal
hästi roomav ja paigutab pragudes oleva
vee umber metallipinnale. Tänu korrosioonitakistajale aine sees, muudab toode
metallpinna korrosioonikindlaks.

MISCHER-SCHUTZ on kergelt söövitav
materjal. Kasutamisel soovitatakse selgelt
kanda kummikindaid ning kaitseprille.
Igasugused kokkupuuted naha või riietega
tuleks koheselt pesta maha puhta veega.
Vajadusel tuleks pöörduda arsti poole.
Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi
keemiliste ainetega töötamise ettevaatusabinõusid.

PAKENDAMINE

MATERJALI KULU

Materjal on pakendatud 1000L
konteineritesse, 200L tünnidesse ja 25-30L
kanistritesse.

Hinnatav kulu ligikaudu 30g / m², soovitav
proovida kulu parema ettekujutuse
saamiseks.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Säilitada ja ladustada temp.üle +5ºC.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti
otsest
päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka
külma ja pakase eest. Toodet on soovitav
enne kasutusele võttu läbi segada. Peale
kasutamist sulgeda nõu.

Olek:
homogeenne vedelik
Välimus:
kollakas
Aktiivne toimeaine rafineeritud mineraalõlid, muud lisandid
Tihedus
u. 0.89 +/- 0.02 g/cm3
Töödeldavus
alates +1 °C
Säilivusaeg
ligikaudu 1 aasta

KASUTUSNÄPUNÄITED
Kui töö on lõppenud, puhastatakse mikseri
trumli sisepind või metallpind üleüldse
puhta veega. Seejärel tuleks ka MISCHERSCHUTZ koheselt sobiva pritsiga märjale
pinnale kanda.
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