
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Odstraňovač olejových skvrn
Oel-Ex
2897-341

Oel-Ex je účinným pomocníkem proti olejům a
použitým olejovým skvrnám. Odstraňuje olejové
skvrny na všech savých i nesavých površích: na
přírodním a betonovém kameni, jílu a pemze,
potěru, slínku a keramice, kobercích a textilních
podlahových krytinách. Důležité! Nepoužívejte na
asfalt, asfalt a břidlici.
účinný pomocník proti olejům a použitým olejovým
skvrnám
odstraňuje olejové skvrny na všech savých a
nesavých površích, jako je kámen, přírodní a
betonový kámen, hlína a pemza, potěr, slínek a
keramika
Lze použít také na koberce a textilní podlahové
krytiny
Barva bílá
Důležité: Nepoužívejte na asfalt, asfalt a břidlici!
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Pokyny k použití
Použití: Nádobu vytemperujte na pokojovou teplotu a důkladně protřepejte. Odstraňte přebytečný olej ze skvrn
čerstvého oleje papírovými ručníky nebo podobnými prostředky. Při použití v uzavřených místnostech zajistěte
dobré větrání. Rovnoměrně nastříkejte na znečištěná místa vzhůru nohama ze vzdálenosti přibližně 20 cm.
Nepoužívejte příliš střídmě. Nechte produkt působit, dokud není zcela suchý a nevytvoří se lehká prášková
vrstva. Poté povrch prášku setřete nebo povysávejte a zbytky produktu přepracujte pomocí pračky nebo štětce
a dostatečného množství čisté vody. U starších nebo velmi odolných olejových skvrn aplikaci v případě potřeby
několikrát opakujte a nechejte produkt působit přes noc.

DŮLEŽITÉ! Neuchovávejte plechovku při teplotě do 25 ° C. Po použití plechovku otočte a stiskněte stříkací hlavu,
až vyjde pouze hnací plyn!

NEBEZPEČÍ! Před použitím, zejména na podlahách z přírodního kamene a textilních podlahových krytin,
zkontrolujte nenápadnost oblasti na snášenlivost s povrchem! S olejovými skvrnami na bitumenu, asfaltu a břidlici
by se nemělo pracovat, protože přirozeně přítomný olej lze také odstranit ze substrátu.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Oel-Ex odstraňuje olejové skvrny z celé řady podkladů, např.: přírodního kamene, betonu a pemzy, hlíny, mazaniny,
kabřince a keramiky, koberců a textilních podlahových krytin.

!Důležité! Neaplikujte na bitumen, asfalt a břidlici.
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Forma: aerosol
Nádoba: 400 ml
Barva bílá
Stabilita při skladování: 24 měsíců


