
Fluxaf PVCu Restorer 

Fyzikálne parametre

Skupenstvo kvapalina
pH 7
Zápach charakteristický
Farba bezfarebný

Aplikačné údaje

Použitie FLUXAF PVCu RESTORER sa používa v interiéroch aj exteriéroch za predpokladu, že sa zabez-
pečí dostatočné vetranie a použitie osobných ochranných pomôcok. 

 Produkt môže spôsobiť koróziu niektorých kovov, preto v prípade zasiahnutia ich hneď 
opláchnite čistou vodou. 

 Nepoužívajte na polykarbonáty alebo iné podobné plasty. Nepoužívajte na natierané/farbené 
povrchy. 

Pracovný postup

 Najskôr vyskúšajte na malej ploche.  
Nastriekajte sprej na oblasť, ktorá má byť obnovená a nechajte pôsobiť približne minútu, 
následne zotrite vlhkou handričkou. Umyte čistou vodou, aby ste odstránili a zneutralizovali 
zvyšky produktu.  
Na extra znečistené miesta môže byť nutná viac než len jedna aplikácia.  Použitie brúsnych/
drsných hubiek môže spôsobiť poškodenie podkladu.  
Umožnite produktu pôsobiť najmenej minútu. Čím je pôsobenie PVCu RESTORERU dlhšie, 
tým hlbšie bude prenikať do horných vrstiev podkladu. 

Čistenie pracovných nástrojov po použití umyte vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Používajte ochranné rukavice a okuliare. Ak príde produkt do kontaktu s pokožku a očami: 
okamžite umyte vodou. V prípade požitia kontaktujte lekára a vezmite so sebou Kartu bezpeč-
nostných údajov..

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na 
základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné 

ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Technický list

FLUXAF PVCu RESTORER je výkonný ekologický čistiaci a obnovovací prípravok na vodnej báze určený na 
odstránenie zakorenenej/zažratej špiny, škvŕn od vody z bielych plastových (PVC) okien, dverí, fasád, zim-
ných záhrad, odkvapov,  bez poškriabania povrchu. Oživuje a bieli zašlé a „unavené“ PVC povrchy.
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