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יתרונות בולטים

שימושים
מסיר שאריות אפוקסי, זפת, סיליקון, צבע, פוליאוריטנים, 
שליכט צבעוני ולכלוכים קשים במיוחד באריחים בעלי טקסטורה 

מחוספסת.

הרכב
גז בוטאן פרופן מקסימום % 30, מתילן כלוריד מקסימום % 50 

סולוונטים מקסימום % 20 פעילי שטח וחומרי עזר.

הוראות יישום
לפני כל עבודה יש לבצע ניסוי קטן בפינה נסתרת ורק לאחר 
מכן להתחיל בשלבי העבודה, יש לרסס את החומר על פני 
הכתמים ולהמתין כ-3-4 דקות ומיד לאחר מכן לפנות עם כלי 

מתאים )סקוץ, שפכטל( מומלץ לשטוף עם AC664 מבית 

sagoffice1@gmail.com   מיוצר ומשווק ע”י
Chemical Systems Ltd
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למידע נוסף והזמנות:

אזהרות
בעבודה עם BM107 יש לשים לב על אילו תשתיות עובדים. בכל 
תחילת עבודה יש לבצע דוגמא במקום נסתר וזאת כדי למנוע 
פגיעה בתשתיות. שמור במקום נעול, יש להרחיק מהישג ידם 
של ילדים, שמור באריזה המקורית בלבד, במקום קריר ומאוורר 
היטב, הרחק מחומרים אחרים. שמור את האריזה סגורה היטב 

 50ºc-ובטמפרטורה מתחת ל

מנע מגע בעור ובעיניים. לאחר מגע בעור, הסר מיד את כל 
הבגדים המזוהמים ושטוף בהרבה מים. החומר דליק ביותר! 
החומר רעיל: סכנת נזק חמור לבריאות בחשיפה ממושכת 
בשאיפה ובמגע עם העור. רעיל ליצורים החיים במים, עלול 

לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.

• BM107 מבית  פותח והותאם לעבודה עם חומרים קשים 
להסרה. 

• BM107 יפרק ויסיר לכלוכים קשים במיוחד כגון שאריות 
אפוקסי, צבעי אפוקסי, שליכט צבעוני וצבעים על בסיס שמן 
שאריות פולימרים ומגוון רחב של חומרים בעלי כושר היצמדות 

גבוה במיוחד.

• BM107 מסוגל לפרק לכלוכים קשים במיוחד גם באריחים בעלי 
טקסטורה מחוספסת מאוד.
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