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OWACLEAN 

 TEKNE VE GÜVERTE TEMİZLEYİCİ 

Tanım  OWACLEAN, teknelerin, güvertelerin ve diğer yüzeylerin düzenli bakımı için konsantre, solvent ve asit 
içermeyen bir temizleyicidir.

• Hızlı ve kullanımı kolay.
• Su Bazlı çok amaçlı temizleyici – Kir, yağ ve diğer yüzey kirliliğini giderir.
• Agresif değildir - Yüzeye zarar vermez.
• Konsantre formül - Son derece ekonomiktir.
• Durulamadan sonra kalıntı ve leke bırakmaz.
• Kolay uygulama
• Küf ve benzeri lekeleri kaldırır.
• Yalnızca Dış Kullanım
• Yatay ve dikey yüzeyler.
• Cam Elyaf, Plastik, Paslanmaz Çelik, Eloksallı Alüminyum, PVC, Boya…
• Gövdeler, Güverteler, Korkuluklar, Direkler, Kabinler…

 

Özellikler  
 

Temel kullanımlar 

Teknik bilgiler  İÇERİR: Sodyum hidroksit
Potasyum Hidroksid
Tetrasodyum etilendiamintetraasetat
Amfoterik Yüzey Aktif Maddeler   %5
İyonik Yüzey Aktif Maddeler ≥%5 -  %15
EDTA ve tuzlar ≥%5 -   %15

 
 

 

 

Uygulama araçları Pompalı Püskürtücü, Fırça, Sünger, Rulo, Hortum, Elektrikli Yıkayıcı.

Boyamak istemediğiniz her şeyi örtün.
10 C (50 F) ile 25 C (77 F) arasında uygulayın.
Direkt güneş ışığı altında veya sıcak yüzeylere uygulamayınız.
Püskürterek uygularken, buğu oluşumunu önlemek için başlığı ayarlayın.
Her zaman önce  küçük bir alanda test edin.
Uygun koruyucu giysi kullanın - Eldivenler, Gözlükler…

 

İyi uygulama pratiği  

 

Seyreltmeler Seyreltmeyi yüzey kirinin derecesine göre ayarlayın.
Kılavuz olarak:
- Kirli Yüzeyler: 1 kısım OWACLEAN'a 20 kısım Su.
- Çok Kirli Yüzeyler: 1 ölçü OWACLEAN'a 10 ölçü Su.
Konsantre edilmiş formül Seyreltmeden kullanmayınız.

 

Uygulama  Yüzey kontaminasyonunun gerektirdiği şekilde seyreltilmiş solüsyonu tamamlayın.
OWACLEAN'ın iyice karışmasını sağlamak için solüsyonu iyice karıştırın veya sallayın.
Seyreltilmiş OWACLEAN'ı fırça, sünger, rulo veya pompalı püskürtücü kullanarak yüzeye uygulayın.
10 dakika işe yaraması için bırakın.
Çalışırken solüsyonun yüzeyde kurumasına izin vermeyin.
Bir hortum, elektrikli yıkayıcı veya kova ve sünger kullanarak temiz temiz suyla yüzeyi durulayın (suyu 
düzenli olarakdeğiştirin).
Elektrikli yıkayıcının kullanılması kirin daha iyi çıkarılmasını sağlar.
Temizledikten sonra kontrol yüzeyi su püskürtülerek temizlenir.Su damlacıkları oluşursa yüzey temiz değildir.
Temizleme işlemini tekrarlayın.

 

 

Eksileri verilen bilgiler tam
am

en açıklayıcıdır ve onun gözetim
i altında yapılm

ayan ürünlerin uygulanm
ası üreticinin sorum

luluğunda değildir.
  



* Aynı Üretici

Kapsam Seyreltilmiş: 7m2 (75ft2) to 10m2 (107ft2) her Litre
Gerçek kapsam, temizlenen yüzeyin durumuna bağlıdır.

 

Temizleme Su

Muhafaza Aşırı soğuk ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
Kullandıktan sonra hemen sıkıca kapatın.
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. 

Genel bilgi Bu teknik veri sayfasında verilen bilgilerin doğru olması için her türlü özen gösterilmektedir.
Owatrol International, ürünlerimizin uygulandığı koşullar üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı
için sonuçları garanti edemez.Daha fazla tavsiye ve bilgi için lütfen teknik ekibimizle iletişime geçin.
info@owatrol.com adresine e-posta göndererek veya ülkeniz için yerel Owatrol Temsilcisi ile iletişime geçin.
Yukarıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte doğrudur.
Bu belgede adı geçen diğer tüm OWATROL ürünleri, etiket talimatlarına ve teknik 
veri sayfasına göre kullanılmalıdır. 

Güvenlik www.owatrol.com adresinde bulunan güvenlik veri sayfasına (MSDS) ve ambalajın üzerindeki metne bakın.
Çocuklardan uzak tutun.
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Tüm Çözümlerimiz:

www.owatrol.com 
OWATROL ULUSLARARASI SLU

Barselona - İspanya  
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Marine
bir ticari markadır

 
 


