
T

 SX 
N

AIL
ATI

ti.enotsx.
w

w
w 

moc.sxnailati
@ofni 875056 1680 93+ )ET( aer

dn
A .S anneP 93046 .

A.Z 52 onilu
M le

d aiv .l.r.s

OPIS IZDELKA
Odstranjevalec madežev na kislinski osnovi SR.RUST odstranjuje madeže rje 
(korozije) in oksidacije iz granitov in drugih vrst kamna, ki so kislino-odporni. 
NAVODILA ZA UPORABO
Odstranjevalec madežev SR.RUST vlijte neposredno na madež. V primeru manjše 
oksidacije lahko sredstvo razredčite z vodo. Odstranjevalec pustite delovati 
pribl. 15 minut. 
Površino temeljito sperite z veliko čiste vode. Po čiščenju je površino priporočljivo 
zaščititi s proti-madežno zaščito:
T3.11: polirane površine
T3.31: grobe površine, suhi/naravni videz
T3.36: grobe površine, mokri videz
PORABA
Horizontalne površine: 1 liter zadošča za 5 – 7 m2, odvisno od površinske obdelave.
Vertikalne površine: 1 liter zadošča za 2 – 3 m2, odvisno od površinske obdelave.
PAKIRANJE
Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 15 plastenkami x 1 l = 15 l.
Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 4 plastenkami x 5 l = 20 l.
Posoda 60 l.
Posoda 200 l.
NASVET
Pred obdelavo ali čiščenjem površin opravite preizkus na nevidni točki (ali vzorcu). 
S tem boste preprečili možnost poškodb površin, saj je naša odgovornost omejena 
le na garancijo kupljenega izdelka in zato zavračamo odgovornost za škodo, ki bi 
nastala zaradi malomarnosti ali napačne uporabe. 

VARNOSTNA NAVODILA
Obdržite tekočino v originalni embalaži in tesno zaprto pri sobni temperaturi. 
Pred začetkom uporabe skrbno preberite toksikološki list in nalepko, kjer so 
izpostavljena tveganja in varnostna opozorila za ustrezno in pravilno uporabo 
posameznih zaščitnih sredstev in naprav. Vse informacije v tem tehničnem listu 
temeljijo na zanesljivih informacijah. Zaradi ne poznavanja vnaprejšnjega stanja 
vseh materialov, ki se obdelujejo in načinov uporabe izdelka, ITALIAN XS odklanja 
vsako odgovornost glede ustreznosti materialov za vsako posamezno aplikacijo. 
V izogib morebitnim težavam pred izvedbo zaščite ali čiščenjem površin, opravite 
preizkus na majhni površini. S tem se prepreči morebitno škodo. 
Naša odgovornost je omejena na garancijo kupljenega izdelka in zato 
zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti 
ali napačne uporabe .
Po uporabi produkta zatesnite posodo. Tako bo izdelek ostal uporaben 
približno 30 mesecev.
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