
 

 

 

 
 
 
 
 
Ekonomiczny preparat do usuwania graffiti – 
farb tektylowych – z pojazdów i fasad budynków. 
 
 
 
Opis produktu: 
H-105  jest produktem używanym do usuwania 
zabrudzeń z tektylu - stosowanego w sprayach i 
farbach antykorozyjnych. 
H-105 może być stosowany na wszystkich rodzajach 
powierzchni. 
 
Dozowanie: 
H-105 stosować należy w postaci koncentratu 
 
Sposób użycia: 
H-105 nanieść urządzeniem niskociśnieniowym lub 
szczotką na zanieczyszczoną tektylem powierzchnię. 
Pozostawić na okres 1-10minut w zależności od 
intensywności zanieczyszczenia. Spłukać 
rozpuszczony tektyl wodą. W razie konieczności 
czynność powtórzyć. 
 
Składowanie: 
Składować w suchych, chłodnych  i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed 
zamarznięciem i przegrzaniem.  
 
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Środek działa szkodliwie. Należy przestrzegać zasad 
pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, 
okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej.  
Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. Powtarzające się narażenie może 
powodować wysuszenie i pękanie skóry.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znakowanie: 

    
  Xn – Szkodliwy,  

        
R 65  – Działa szkodliwie; może powodować 
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
R 66  – Powtarzające się narażenie może 
powodować wysuszenie i pękanie skóry 
S 23  – Nie wdychać oparów 
S 24  – Unikać zanieczyszczenia skóry 
S 62  – W razie połknięcia nie wywoływać 
wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i 
pokazać opakowanie lub etykietę 
 
Skład i dane techniczne: >30% rozpuszczalników 
alifa-tycznych, <5% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych,  
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) 
(<0,1% benzenu)         -60-100% 
Kolor:  bezbarwny/ klarowna ciecz 
Zapach: słaby,     pH: 
Gęstość: 801kg/m³ 
Punkt zapłonu: >70ºC 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W 
przypadku opakowań których nie można wyczyścić 
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w 
karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na 
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na 
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu 
produktu, nie możemy zagwarantować jego 
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa. 
 
PRODUCENT: 
A Clean Partner International AB 
Box 623 
S-441 17 Alingsas 
Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622 
www.acleanpartner.se,  info@acleanpartner.se 


