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1 - ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı : R 80 - Metal Temizleyici ve Parlatıcı
Ürün Kodu : R0080

Tedarikçi Firma
Firma

: Tauss Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
PK 64 Pendik / İstanbul - Türkiye
Web
: www.tausskimya.com.tr
E-mail : info@tausskimya.com.tr
Telefon : 0 (216) 483 37 61

www.taussmarine.com

2 - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Başta krom ve nikel kaplı yüzeyler olmak üzere tüm metal parçaların temizlenmesini ve parlatılmasını sağlar.
- İs, kurum, toz, zift parçacıklarını ve neme bağlı kararmaları yüzeye zarar vermeden tamamen temizler.
- Krom yüzeylerdeki deniz suyu izlerini, yağ ve gres lekelerini giderir.
- Maksimum koruma özelliği sayesinde metal yüzeylere mükemmel bir görüntü kazandırır.
- Güneşin yaydığı UV ışınlarına karşı yoğun koruma sağlayarak parlak ve temiz bir yüzey oluşturur.
- Çevre dostu bir üründür, biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir.

3 - KULLANIM ALANLARI
Krom, nikel, çelik, pirinç, bakır, bronz ve alüminyum tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

4 - KULLANIM ŞEKLİ
Fırça veya temiz bir bez yardımıyla yüzeye bir miktar R-80 yayın. Nüfuz etmesi için bir süre bekleyin ve
pamuklu bir bezle silin. Kullanmadan önce ambalajı çalkalayın..
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5 - GÜVENLİK BİLGİLERİ
İnsan ve hayvan sağlığına zararlı hiç bir zehirli kimyasal ve solvent içermez.
Tahriş edicidir, göz ve deri ile temasında temas bölgesini derhal bol suyla yıkayın.
Aşındırıcıdır, uygulamada mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
Yutulması sakıncalıdır, kazayla yutulduğunda derhal doktora başvurun.
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

6 - SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve doğrudan güneş ışığı almayan yerde muhafaza edin.
Son kullanma tarihi yoktur, üst üste bir çok bakım sezonunda kullanılabilir.

7 - AMBALAJ BİLGİLERİ

250 ml

500 ml

5 litre

30 litre

8 - TEKNİK VERİLER
Görünüm
Renk
Koku
pH

: Krem - Viskoz
: Açık pembe
: Karakteristik
: 11,0 (25°C)

Parlama Noktası
Viskozite
Bağıl Yoğunluk
Suda çözünürlük

: Yok
: N/A
3
: 1,2 g/cm (25°C)
: Suda tamamen çözünür

Bu teknik bilgi formundaki verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama için yardımcı olmak
amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için
garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz.

