
  

 
 OrangePro  

Gyanta-, kátrány- és folteltávolító 
 
Tulajdonságok  
Oldószertartalmú speciális tisztítószer szerves, oldószerben oldható szennyeződések  
mint rágógumi, kátrány, olaj, fa gyanta, viaszmaradványok továbbá festék-, lakk - és  
ragasztó maradványok helyenkénti eltávolítására. Az OrangePro-t használja kizárólag  
az imént felsorolt szennyeződések és olyan anyagok eltávolítására, amelyek vízbázisú  
tisztítószerekkel nem eltávolíthatóak. 
 
Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Narancsterpén, alkohol, emulgátorok. 
 
Felhasználási terület  
Oldószereknek ellenálló felületeken, mint pl.: sértetlen karosszéria felületen és  
autószőnyegen. Alkalmas továbbá linóleum, epoxigyanta, üveg, fa, parafa, poliuretán,  
kőagyag cserép és csempe, égetett agyag járólap tisztítására. Oldószereknek nem  
ellenálló felületeken mint pl. aszfalt és bitumen, valamint műanyag burkolatokon nem 
alkalmazható.(pl.: PVC).  
 
Felhasználás  
Az anyag összeférhetőségét és ellenállóképességét tesztelni kell egy kevésbé  
szembetűnő részen.  
 
Folteltávolítás 
Az OrangePro-t a szennyezettség mértékétől függően higítatlanul vagy 1:100-ig  
arányban vízzel higítva alkalmazza. A szert egy kendővel vagy szivaccsal vigye  
fel a kivánt felületre, hagyja hatni, majd törölje le. Végezetül tiszta vizzel öblítse  
vagy tisztítsa le. 
 
 
 
Rágógumieltávolítás 
Az OrangePro-t higítatlanul a felületre juttatjuk, behatási idő után a rágógumit spaklival  
eltávolítjuk. 
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.  

Anyagszükséglet / m²  
Nincs megadható érték 
 
GHS 02, 07, 08, 09 Veszély (koncentrátumban);  
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 Bőrirritáló 
hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. P210 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. P273 Kerülni kell az  
anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.  
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
P331 TILOS hánytatni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.  
Tartalmaz: D-Limonene (INCI)       
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 
 
 
 
Kiszerelés  
1 literes PET flakon kartonban Cikkszám: j 62 01 64 
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