
 

 Resinex  

Detergent pentru îndep ărtat cear ă de mingi şi 
răşini 
 
Propriet ăţi 
Detergent pe bază de solvenţi pentru îndepărtat ceară de mingi şi răşini, de exemplu  
ceară de mingi handbal, în domenii sportive. Resinex nu îndepărtează numai urme  
superficiale de ceară de mingi precum şi straturi întărite uscate, aglomerate cu  
murdării. Datorită uscării moderate a produsului pot fii prelucrate suprafeţe mari.  
Straturi de protecţie existente nu vor fii dizolvate cu acest produs. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Hidrocarburi alifatice > 30%. 
 

Domeniul de întrebuin ţare  
Pe toate pavimente şi suprafeţe rezistente la solvenţi, cum ar fi linoleu, parchet,  
suprafeţe din materiale plastice precum şi pe suprafeţe lăcuite şi lipite.  
 

Întrebuin ţare 
Întrebuinţaţi produsul nediluat! 
Introduceţi produsul într-un aparat de sprayat* cu diuză de spumat şi aplicaţi 
produsul pe suprafaţa de curăţat. Lăsaţi să acţioneze timp de 15 minute, după  
care îndepărtaţi soluţia reziduală după procedeul de mai jos. 
 
Pe pavimente: 
Pavimentele vor fi curăţate printr-un procedeu umed / maşinal, cu ajutorul unei 
maşin de frecat/aspirat, cu pad roşu şi cu o soluţie de Torvan-Concentrat  
(50-100 ml la 8 litri apă rece). Îndepărtaţi bine soluţia reziduală. 
 
 
Pe suprafe ţe: 
Suprafeţele vor fi curăţate prin şters cu ajutorul unei lavete şi cu o soluţie de  
Torvan-Concentrat (50-100 ml la 8 litri apă rece). Îndepărtaţi şi în acest caz  
bine soluţia reziduală. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice,  
nu pot fi reclamate. 
 
*Aparate de aplicat Kiehl: 
Art.-Nr. VFK 26 00 50 Flacon de sprayat 
Art.-Nr. VVK 91 03 25 Pistol de sprayat  
Art.-Nr. z 20 50 25 Flacon de sprayat 1,5 L, albastru, diusă de spumat PP (garnitură-VITON) 
Art.-Nr. z 20 50 66 HQ aparat de presiune, 5 L, roşu, diuză de spumat  

Consum pe metru p ătrat  
Curăţenia pavimentelor: 100-200 ml 
Curăţenia suprafeţelor: 100 ml 

 
GHS 08, Pericol (în concentrat); 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. EUH066 Expunerea 
repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi 
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P331 NU provocaţi voma.  
Conţine: C9-12-Isoalkanes (INCI). 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 
Ambalaj  
10 litri / canistre Art.-Nr. j 25 16 10 
 

Curăţenia de 
intre ţinere  
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