TECHNICKÝ LIST
HMK R 62 ODSTRAŇOVAČ ZELENÝCH VÝKVĚTŮ
K = koncentrát - G = k okamžitému použití
POPIS: přípravek HMK R 62 je neutrální, speciální čistič, neobsahující chlór ani kyseliny, s velmi širokým
použitím. Díky kombinaci speciálních čisticích složek je řešením pro nejrozmanitější problémy související
s čištěním. Dodává se jako přípravek HMK R 62 K, vodou ředitelný koncentrát nebo jako HMK R 62 G, pro
okamžité použití, v 0,5 l spreji.
VLASTNOSTI: přípravek HMK R 62 čistí a odstraňuje automaticky, bez problémů a dlouhodobě všechny
obvyklé povrchové nečistoty způsobené rostlinami nebo stromy, a všeobecná znečištění cest, zdí, teras,
schodišť, kamenných panelů, fasád, omítek, náhrobků, střešních tašek, dřeva a plotů. Jeho hloubkový
účinek má preventivní efekt, takže na dlouhou dobu znemožňuje vytváření vodních řas a mechu.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK R 62 je možno používat na všechny venkovní plochy jako jsou např.
schodiště, cesty a terasy z dlaždic, panelů, přírodního kamene jako např. mramor, solnhofenský vápenec,
travertin, břidlice, žula, pískovec, dřevo apod.
POUŽITÍ: přípravek HMK R 62 na ošetřovanou plochu jednoduše naneste konví nebo přístrojem na
postřikování stromů. Po několika dnech zelený, nevzhledný povlak zmizí. Zbytky je možno omýt vodou nebo
nechat spláchnout deštěm. V případě potřeby postup zopakujte a přípravek HMK R 62 naneste kartáčem.
Odolné usazeniny s povrchovou krustou předem mechanicky odstraňte. Nestříkejte přímo na rostliny,
případně je ihned opláchněte velkým množstvím vody.
VYDATNOST:

cca. 0020–50 m2/l při nanášení konví
cca. 150–200 m2/l při nanášení zahradním postřikovačem
cca. 0005–10 m2/0,5 l spray (k okamžitému použití)

SKLADOVÁNÍ: v chladných, tmavých prostorech, v uzavřené nádobě možno skladovat několik let.
BEZPEČNOST: při kontaktu s okem propláchněte velkým množstvím vody. Po použití umyjte ruce.
Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: přípravek HMK R 62 je ekologický. Obsažené povrchově aktivní látky (tenzidy)
splňují s rezervou zákonná ustanovení a jsou z více než 90% biologicky odbouratelné. Obal je
z ekologického polyetylénu a je možno ho recyklovat.
OBSAŽENÉ LÁTKY: 15-25% kation. Povrchově aktivní látky (tenzidy).

BALENÍ:

-k okamžitému použití0,5 l plastové láhve s rozprašovačem:
-koncentrát01 l plastová láhev:
05 l plastový kanystr:

12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu

12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
02 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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