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Lassan illanó tisztítószer maradványmentes aljzatokhoz. Megbízhatóan 
eltávolít max. 2 mm vastag szilikon rétegeket. Ideális fugák előkészítésére új 
fugázás esetén. Összeférhető a legtöbb anyaggal építési és szaniter területen. 
 
Felhasználás: 
Alaposan távolítsa el a kiszáradt szilikonfugákat fugakéssel, tapétakéssel vagy 
más alkalmas szerszámmal. Vigye fel a PROBAU Szilikon eltávolítót ecsettel 
vagy kendővel a szilikon maradványokra és hagyja max. 5 percig hatni. 
Kaparja le a feloldott szilikon maradványokat ill. távolítsa el őket egy tiszta 
kendővel. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Kezdés előtt 
felhasználási kísérletek elvégzését javasoljuk 
 
Anyaga: 
Tisztítószer, oldószertartalmú 
Szín átlátszó 
Konzisztencia alacsony 
Sűrűség +15 °C-nál 0,73 g/cm³ 
 
Tárolás: 
Száraz és fagymentes helyen. 
 
Felhasználás 
20-40 g/m² felhordás szerint 
 
Tartalom: 
100 ml 
 
Minimális eltarthatóság: 
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 36 hónap, lásd a csomagolás feliratát. 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradéktalanul kiürített tartály alkalmas újrahasznosításra. Nem szabad a háztartási hulladékkal 
kidobni. Ne engedje a csatornahálózatba jutni. Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak szerint. 
 
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. 
 
Biztonsági tanácsok: 
Szénhidrátokat tartalmaz, C9-C10, N-alkánokat, izo-alkánokat, ciklikus vegyületeket, < 2% aromás 
vegyületet. A folyadék és a gőz gyúlékony. Lenyelés és légutakba kerülés esetén halálos lehet. Álmosságot 
és kábultságot okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Nem kerülhet gyermek 
kezébe. Távol kell tartani hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól. Ne 
dohányozzon. Hordjon védőkesztyűt / szem védelmet / arc védelmet. LENYELÉS ESETÉN: Hívja azonnal a 
mérgezési információs központot / orvost. NE idézzen elő hányást. A tartalmat/tartályt a helyi előírások 
szerint kell ártalmatlanításra átadni. Az ismételt érintkezés száraz, repedezett bőrhöz vezethet. 
 
EU-határérték a termék számára: Kategória elkészítő és tisztítószer. Előírás: 850 g/l VOC, Tényleges: 
778 g/l VOC. UN 1263. Gyúlékony. 
 
Megjegyzés: 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat.  
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Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 

További felvilágosítás:  
Szerviz-hotline:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


