FIȘĂ TEHNICĂ
V. 1.0

RADIANT 7-11 este o cremă pe bază de detergenți și emolienți
susținuți de microgranule abrazive, fără acizi, care curăță și
lustruiește suprafața tratată lăsând un strat protector care
respinge murdăria. Ideal pentru aplicații navale.

RADIANT 7-11

Detergent cremă pentru metale, pentru restaurarea oțelului
inox

CARACTERISTICI:
Produs multifuncțional
Elimină diverse reziduuri
Delicat
Sigur

RADIANT 7-11 curăță, lustruiește, protejează și reface strălucirea și culoarea
originale, în același timp.
Înlătură reziduurile organice, petele de cerneală, rugină, depunerile, reziduuri de
sare, depunerile de uleiuri și grăsimi.
Nu zgârie sau deteriorează suprafețele, folosit conform instrucțiunilor.
Nu este coroziv și nu afectează pielea.

MOD DE UTILIZARE:

SPECIFICAȚII:
Proprietăți fizico-chimice

Formă
Culoare
Miros
Densitate la 20˚C
Solubilitate în apă
pH (ca atare)

Valoare

Lichid
semivâscos
Verde
Amoniac
1,21 g/cm3
Solubil
10,3±0,5

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
În general, produsul nu este iritant pentru piele.
Evitați contactul cu ochii. Îndepărtați în mod
eficient produsul pentru a evita zgârierea
suprafețelor. Pentru oțelul satinat, aplicați în
direcția liniilor pentru a evita zgârierea suprafeței
Pentru alte informații, consultați fișa tcu date de
securitate.

RADIANT 7-11se aplică direct pe suprafață cu un
burete umed în cazul în care murdăria este ușoară
sau cu o perie moale sau un tampon pentru
murdăria dificilă. Îndepărtați materialul emulsionat
cu un burete sau o cârpă curată și uscată. După
curățare, lustruiți suprafața tratată cu o cârpă
moale, uscată.

COMPATIBILITATE:
Se poate utiliza pe suprafețe din poliester,
aluminiu, oțel inoxidabil, crom, email, ceramică,
porțelan, sticlă, plastic și Formica.

Toate informațiile conținute în acest document se bazează pe experiența noastră practică și/sau teste de laborator. Datorită varietății condițiilor de
utilizare precum și a factorilor imprevizibili de natură umană, trebuie să testați întotdeauna produsele noastre înainte de utilizarea finală. Este
posibil ca această fișă tehnică să fi fost deja revizuită pe baza legislației, disponibilității ingredientelor individuale sau a informațiilor nou dobândite.
Ultima versiune este singura valabilă si poate fi trimisă la cerere.
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