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770 Antisil Normal Degreaser je jemná zmes rozpúšťadiel používaná 
hlavne na ľahko znečistené malé plochy holých alebo natretých povrchov 
počas procesu čistenia.

770 Antisil Normal Degreaser sa neodporúča používať na povrchy 
citlivé na rozpúšťadlá, ako sú plasty alebo staré nátery, pretože môže 
spôsobiť bubliny.

VVVšeeeooobeeecccnnný   ttteeeccchhhnnniiiccckkký popis 

Aplikácia produktu: Nastriekajte veľké množstvo odmasťovacieho prostriedku na čistený povrch zo vzdialenosti 
20-30 cm. Utrite povrch pred a po brúsení. Prednostne utierajte povrchy iba jedným smerom, aby ste zabránili 
rozmazaniu nečistôt. Uistite sa, že povrch je najprv utretý do sucha a potom vysušený na vzduchu.

Povrch 

Vždy noste ochranné prostriedky

Postupujte podľa pokynov na 
aplikáciu uvedených v tomto TL

VOC (2004/42/ES)
Ide o aerosólový produkt založený na jeho 
zložkách a ich vlastnostiach. Maximálny 
obsah VOC v tejto kategórii je 850 g/l.
Obsah VOC vo forme pripravenej na použitie 
tohto produktu je 2004/42/IIB(e)(850)750.

Poznámky:
• Najlepšie výsledky pri použití s HB BODY 
PRODUKTOV
• Môžu ho používať aj krajiny, ktoré neprijali 
legislatívu VOC.

Skladovateľnosť:
• Skladujte na chladnom mieste +5 až 
+25ºC (+41°F až +77°F) a použite do 12 
mesiacov, aby ste dosiahli najlepšie 
výsledky. Garantovaná trvanlivosť 24 
mesiacov v nepoužitých originálnych 
obaloch.

Len na profesionálne použitie. Informácie zobrazené v tomto hárku boli starostlivo vybrané prostredníctvom série laboratórnych výskumov. Vychádza z našich najlepších 
vedomostí v čase vydania. Údaje sú uvedené len na informačné účely. Nezodpovedáme za jej správnosť, presnosť a úplnosť. Je na používateľovi, aby skontroloval novšie 
aktualizácie alebo ďalšie informácie, ak sú potrebné na zamýšľaný účel. Duševné vlastníctvo tohto produktu, ochranné známky a autorské práva sú chránené. Všetky práva 
vyhradené. Príslušnú kartu bezpečnostných údajov a varovania zobrazené na štítku si musíte pozorne prečítať. Môžeme kedykoľvek upraviť a/alebo prerušiť prevádzku 
všetkých alebo častí týchto informácií podľa vlastného uváženia, bez akéhokoľvek upozornenia a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu informácií. Všetky pravidlá 
uvedené v tomto článku platia primerane pre všetky budúce zmeny a doplnky.

Issue 4 /2021, January 2021

HB BODY S.A. AUTO REFINISHING PRODUCTS, GREECE
www.hbbody.com PAGE 1 of 1
HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, Greece
www.hbbody.com page 1 of 1


