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WYDANIE II

Zmywacz do farb i powłok lakierniczych
BEMIXOL
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zastosowanie;
BEMIXOL przeznaczony jest do usuwania starych powłok lakierniczych ( farb, emalii, lakierów )
wyprodukowanych na bazie żywic nitrocelulozowych, winylowych, chlorokauczukowych, alkilowych, ftalowych,
olejnych, silikonowych, poliuretanowych, epoksydowych i innych z powierzchni metalowych, betonowych,
cementowo – wapiennych, terakoty, lastriko, szkła nieorganicznego, drewna.
Doskonale nadaje się do regeneracji starych pędzli malarskich.

Sposób użycia;
Czyszczona powierzchnia powinna być sucha, oczyszczona z zanieczyszczeń. Przed użyciem BEMIXOL
wymieszać. Nanosić warstwowo na grubość około 2-4 mm, w zależności od grubości usuwanej powłoki.
Czas pęcznienia usuwanej powłoki wynosi od 10 sekund do 8 minut w zależności od jej grubości, rodzaju i
temperatury otoczenia. Spęczniałą powłokę należy usunąć ręcznie, najlepiej za pomocą szpachelki.
W przypadku wielowarstwowych powłok, operację należy powtórzyć, aż do spęcznienia wszystkich warstw do
czystego podłoża. Przed ponownym malowaniem oczyszczonej powierzchni należy przemyć ją benzyną
ekstrakcyjną lub lakową.

Zużycie;
Zużycie zależy od jakości i rodzaju farby i grubości powłoki.

BEZPIECZEŃSTWO;
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i par
H319 – Działa drażniąco na oczy
H315 – Działa drażniąco na skórę
P102 – chronić przed dziećmi
P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P234 – przechowywać tylko w oryginalnym
P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia/ gorących powierzchni /
Palenie zabronione
P260 – nie wdychać pyłu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy
P270 – nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu, podczas używania produktu
P280 – stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
P301+P310 – w przypadku połknięcia, natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

Termin ważności:
9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym i ciepłym miejscu / +5°C do + 25°C /
w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu producenta.
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