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Αφαιρετικό τσίχλας και 
πλαστελίνηςπλαστελίνης

ΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεσηΣύνθεση::::
Περιέχει >30% φθωροϋδρογονάνθρακες.

ΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητεςΙδιότητες::::
Απομακρύνει παλιές τσίχλες και πλαστελίνες από 
υφάσματα, μαλακά και σκληρά δάπεδα. Το TANEX GUM-
EX παγώνει τις τσίχλες και τις αφαιρεί χωρίς καμιά 
δυσκολία και χωρίς να καταστραφεί το ύφασμα. Το TANEX 
GUM-EX δεν αφήνει κηλίδες ή κολλώδη υπολείμματα.

ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή ΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογήςΕφαρμογής::::
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους ύφασμα ακόμη 
και σε ρούχα και υφάσματα επιπλώσεων. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση τσίχλας από ελαστικά 
και σκληρά δάπεδα όπως PVC, δάπεδα από Linoleum, 
ξύλινα και δάπεδα από φυσική πέτρα κλπ.

ΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογήΕφαρμογή::::
Ψεκάζετε πάνω στους λεκέδες για λίγα λεπτά από 
απόσταση περίπου 3cm μέχρι να γίνει ορατός ο πάγος. 
Μετά ξύνετε τον πάγο αμέσως με μία σπάτουλα ή το πίσω 
μέρος ενός μαχαιριού ή κουταλιού κλπ.  Γρήγορα αφαιρείτε 
τα υπολείμματα από το ύφασμα. Οποιοδήποτε άλλο 
υπόλειμμα από εκείνο το σημείο μπορεί να αφαιρεθεί με το 
TANEX FLECK-EX TOP.  Έπειτα, βουρτσίστε το ύφασμα 
με μία βούρτσα χεριού.
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ΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξειςΠροφυλάξεις κατάκατάκατάκατά τητητητη ΧρήσηΧρήσηΧρήσηΧρήση::::
Πολύ εύφλεκτο. Περιέχει 1,1 διφθωροαιθάνιο. Μακριά από 
τα παιδιά. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και αναμμένα 
τσιγάρα. Μην το εισπνέετε.  Χρησιμοποιείστε το μόνο σε 
πολύ καλά αεριζόμενους χώρους. Το προϊόν είναι υπό 
πίεση. Προφυλάξτε το από το φως του ήλιου και από 
θερμοκρασία πάνω από 50° C. Ακόμα και όταν είναι άδειο, 
δεν πρέπει να τρυπιέται. Μην το ψεκάζετε κοντά σε φλόγες 
ή πάνω σε καυτά αντικείμενα.

ΟικολογίαΟικολογίαΟικολογίαΟικολογία::::
Περιέχει μόνο βιολογικά διασπώμενα συστατικά.  Δεν 
περιέχει φωσφορικά, χλωρίνη, αρωματικά συστατικά, 
χωρίς ADTA, NTA, APEO, φορμαλδεΰδη. Υπάγεται στην 
νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος από 
απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης και σε 
όρους  βιοδιασπασιμότητας των πρώτων υλών. Για 
περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την συμπεριφορά περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την συμπεριφορά 
του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν.
Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται 
με ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης Το 
προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.  
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