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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PENCOL – odstraňovač mastnoty zo stien
Stierací a umývací prostriedok
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality
výrobku.
I. Technické požiadavky
Zloženie: Vodný roztok mydla a špeciálnych aditív
Použitie: PENCOL sa používa na odstraňovanie starých vrstiev maľovky zo stien
a umývanie znečistených stien (výpary pri varení, kúrenie tuhým palivom) pred
maľovkou aby sa zabezpečil rovnomerný náter bez šmúh a fľakov.
Návod na použitie:
Stieranie starých vrstiev maľovky:
Do 8 l vlažnej vody sa pridá cca 500 ml prostriedku Pencol (16:1). Po premiešaní sa roztok
nanáša na stenu štetkou. Po premočení starých náterov sa tieto stierajú štetkou alebo
plastovou škrabkou. Premáčanie stien a stieranie sa odporúča robiť postupne po 1 až 2 m2. Po
odstránení starých náterov je potrebné nechať stenu zaschnúť.
Umývanie steny pred maľovaním:
Pokiaľ nie je potrebné starú maľovku odstraňovať ale iba očistiť od masnôt, umyje sa stena
prostriedkom zriedeným s vlažnou vodou v pomere 1:1. Po umytí je potrebné nechať stenu
vyschnúť. Tento úkon zabezpečí vytvorenie rovnomerného náteru pri následnom maľovaní.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti
Vzhľad: nažltnutá kvapalina, môže sa tvoriť ľahko rozmiešatelná usadena
Hustota: cca 1,0 g cm-3
pH:
8-9
III. Balenie, označovanie, skladovanie
a/ balenie – v zmysle zákona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly sú z PE.
b/ označovanie – v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch. Na každom balení je uvedené:
- identifikácia rizík, symboly, R-vety, S-vety
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- názov výrobku
- názov a sídlo výrobcu
- obsah náplne
- návod na použitie
- pokyny pre prvú pomoc
- dátum výroby
- spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby
- pokyny pre zneškodnenie obalu
- upozornenie: Chrániť pred mrazom!
c/ skladovanie – skladovať pri teplote +5 až +25oC v pôvodných obaloch.
IV. Bezpečnosť, ochrana zdravia, prvá pomoc
Uvedené údaje sú špecifikované v karte bezpečnostných údajov.
V. Zneškodnenie
Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte na recykláciu.
VI. Súvisiace predpisy
-

Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Zákon č. 223/2001 Z.z. o obaloch
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí.

