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GARD CLEAN | Vệ Sinh Sân Vườn
Với dung dịch đặc biệt chuyên vệ sinh sân vườn,
rong rêu sẽ được loại bỏ hoàn toàn

6606 Clear

Mô tả sản phẩm:
Làm sạch và khử trùng hiệu quả cao, đặc biệt loại bỏ
các vấn đề rong rêu phát triển (cũng như các vết bẩn tự
nhiên và thông thường) từ các bề mặt gỗ đã và chưa
qua xử lý, cũng loại bỏ chất bẩn trong rãnh, trầy xước
hay vết lõm.
Lời khuyên sử dụng:
Vệ sinh sân vườn Osmo rất lý tưởng để loại bỏ các
mảng rong rêu trên nội thất sân vườn bằng gỗ hoặc
nhựa. Cùng thích hợp dùng cho các tấm ốp gỗ hay đá
(bia mộ), nhựa (kiểm tra độ bền màu), bê tông, bê tông
lát đá cuội, Eternit và nhiều loại khác,…
Thành phần:
Chứa 5 – 15% tenxơ cation, 5% tenxơ anion. Chứa các
hợp chất amoni bậc bốn (95g/ kg). Khai báo chi tiết các
thành phần có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng tịnh: 0.99 g/cm³ ở 20°C
Độ nhớt: 23 mPas
Giá trị Ph: 7
Bảo quản:
Bảo quản có thể lên đến 2 năm hay lâu hơn nếu để
dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Và nhiệt độ trong
kho giữa 5 và 35°C. Không tiếp xúc với sương giá
trong quá trình vận chuyển!
Chuẩn bị bề mặt gỗ:
Loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt bằng chổi cứng/ chổi
cầm tay, loại bỏ bụi bần khô.

Phương pháp áp dụng/ thi công:
Tùy thuộc vào mức độ phát triển, dùng sản phẩm trực
tiếp hoặc pha loãng với 10 phần nước bằn chổi, bình
tưới hoặc máy bơm phun lên bề mặt đã khô. Không rửa
lại bằng nước. Rong rêu thường sẽ tự biến mất sau 24h
(Nếu trường hợp vẫn còn hãy lặp lại thực hiện lần 2).
Chỉ cần rửa sạch bằng nước trực tiếp trước khi bề mặt
được sơn lại, ví dụ như hoàn thiện bằng gỗ Osmo.
Vệ sinh dụng cụ:
Hãy rửa dụng cụ ngay khi dùng bằng xà phòng và nước
Độ bao phủ/ Định mức dùng:
1 Lít có thể dùng được 30 – 100m2 khi vệ sinh sân
vườn (phụ thuộc vào mức độ rong rêu ra sao)
Ghi chú:
Tránh tiếp xúc trực tiếp với cây cảnh và trang trại.
Chú ý/ Thận trọng:
Dị ứng cho mắt và da. Rất độc đối với các sinh vật sống
dưới nước. Tránh xa tầm tay trẻ em. Không nên hít hơi
phun. Tránh tiếp xúc với mắt và da. Trong trường hợp
tiếp xúc với mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến bác
sĩ. Không đổ vào cống rãnh, vứt bỏ vật liệu này và vật
chứa của nó tại điểm thu gom chất thải nguy hiểm hoặc
đặc biệt. Nếu nuốt phải, hãy đến bác sĩ ngay lập tức và
xuất trình hộp đựng Osmo. Chỉ sử dụng ở những nơi
thông thoáng. Bảng dữ liệu an toàn theo yêu cầu.
Nguy hiểm
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Lưu ý khi dùng:
Sử dụng sản phẩm an toàn. Hãy đọc thông tin đầy đủ
về sản phẩm trước khi dùng.
Loại bỏ/ Xử lý:
Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn
toàn theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã
chất thải số 08 01 11). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn
mới có thể được tái chế
Tông màu:
6606 Clear
Kích thước/ Thể tích:
1L và 5L
Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu
biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách
nhiệm pháp lý nào.
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