
 

 Gommasol  

Gumicsík eltávolító  
 

Tulajdonságok  
Oldószertartalmú speciális tisztítószer ipari padlófelületeken, emelőkocsi/-villás  
targonca okozta gumicsík ill. gumi(le)kopás eltávolítására. Az erős tisztítóhatásnak 
köszönhetően a Gommasol a nagyon erősen szennyezett ipari területeken és  
csarnokokban alkalmazható. A Gommasol illatszegény és könnyen kezelhető. 
 

Összetev ők (a 648/2004/EK alapján) 
Nem ionos tenzidek 5-15%, vízbázisú oldószerek, segédanyagok. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 6                     pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7 
 
Felhasználási terület  
Oldószereknek ellenálló felületeken, mint pl.: ipari felületek, beton, epoxigyanta,  
simított beton és égetett agyag járólap. Aszfalt- és bitumen felületeken, továbbá  
műanyag burkolatokon nem alkalmazható! 
 
Felhasználás  
Hígítatlanul vagy vízzel hígítva 1:1; 1:2 arányában egy erre alkalmas, habszóró  
fejjel ellátott permetező készülékkel visszük fel a kívánt felületre, majd 10 percig  
hatni hagyjuk. A szennyeződés mértékétől függően alkalmazhatunk gépi vizes  
tisztítást egy súroló-szívó géppel és 1%-os Dopomat-forte-oldattal a napi tisztítás  
keretében. 
 
Nagyon erősen szennyezett vagy nagyobb felületek esetén a benedvesített 
felületet egytárcsás súrológéppel és zöld pad-dal alaposan súrolni kell. 
Végezetül a szennyflottát felszivatjuk, a felületet tiszta vízzel alaposan meg- 
tisztítjuk. 
 
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkárt felelősséget  
nem vállalunk. 
 
* A Kiehl által alkalmasnak jelölt készülékek: 
Cikkszám: VFK 280050 Szóróflakon 
Cikkszám: VVK 910330 Habképző fej szóróflakonra 
Cikkszám: z 20 50 18 Szóróflakon 1,5 l; piros, PP-habfúvóka (EPDM-tömítések) 
Cikkszám: z 20 50 72 Nyomást tartó permetező készülék, 5 l, RONDO, habfúvóka  
(EPDM-tömítések) 

Anyagszükséglet / m²  
Gumicsíkeltávolítás: 50-100 ml 
 
GHS 07, Figyelem (koncentrátumban);  
H302/312/332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.  
H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól  
szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.  
P301/330/331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.  
P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben  
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
Tartalmaz: Butoxyethanol (INCI). 

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett!  
 
 
Kiszerelés  
5 literes kanna Cikkszám: j 05 07 15  
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