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Gyantaeltávolító koncentrátum
CR-70

Erősen lúgos, vizesen híg, magasfokú koncentrátum. Szennyoldó anyagokat tartal-
maz, oldószertől mentes, nem éghető.

Mézgából,  természetes és műgyantából,  fenyőszurokból  és festékanyagokból szár-
mazó bevonatokat és elszennyeződéseket vegyi úton távolít el, de alkalmas növényi 
és fűmaradékok eltávolítására is fűnyíró gépeken, fűrészlapokon, vágó és –metsző-
szerszámokon és mindenféle más egyéb, idevágóan hasonló készülékeken és eszkö-
zökön.

A  hígított  oldat  alkalmazása  a  legjobb  ha  merítőfürdőben  történik.  Terjedelmes, 
nehezen kezelhető tárgyaknál a tisztítószer ecsettel is felkenhető. Pár perc hatóidő 
után a tisztítószer a szennyeződéseket felpuhítja és felbontja, így ezután azok vízzel 
lemoshatóak, majd a kezelt felületeket hagyjuk leszáradni.

Szállítási csomagolás:   1,0 liter
  5,0 liter
10,0 liter

Rendelésszám: CR-70.00.0000.0

Szállítási forma: koncentrátum, használat előtt 1 : 3-tól−1 : 5-ig
vízzel hígítsuk

Fajsúly: 1,154 gr/ml
Alkalmazás: merítőfürdőben vagy árasztással
Alkamazási hőmérséklet: hideg, nem fagyérzékeny
Semlegesítés: A hideg, elhasznált merítőfürdőbe lassan annyi 

CR-71 Semlegesítőt keverjünk bele, amíg kb. egy
7-7,5 közötti pH-értéket kapunk. A színárnyalat 
összehasonlításához használjunk ReiColor CR-72 
Indikátorpapírt. 1 liter CR-70 Gyantaeltávolító kon-
centrátum 0,75–1 liter mennyiségű CR-71 Semlege-
sítőt igényel.

Hulladékkezelés: Csak a semlegesítés és az iszapleválasztás után 
távolítható el hulladékként, feltéve, ha a többi egyéb 
tulajdonságok (CSB–érték, KOI-Kémiai Oxigénigény)
a csatornába való engedést lehetővé teszik! Egyéb-
ként a felhasznált koncentrátumot a speciális hulla-
dékgyűjtő helyen kell lerakni!!

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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