
SURFOBOL W & OIL
Výrobek pro čištění ve vodě odpuzující olej a vodu

Charakteristika - SURFOBOL W & OIL je koncentrovaná emulze, založená na
bázi fluorokarbonové pryskyřice.
Vlastnosti    - vzhled kapalina

- barva světle bílá
- vůně charakteristická
- ph při 20 °C 4 - 6
- hustota při 20 °C 1,01 g/cm3

- bod tuhnutí méně než -2 °C
- biologicky odbouratelné více jak 90 %
- obsah fosfátů naprosto bez fosfátů
- rozpustnost ve vodě emulze v každé koncentraci.

Účinky - SURFOBOL W & OIL činí vlákno nepromokavým. Aplikace je snadná a
bezpečná. Zachovává barvu a velmi změkčuje oděv. Lázeň lze znovu použít,
dokud se neobjeví pěna.
Použití - SURFOBOL W & OIL se používá převážně pro nepromokavost
sportovních oděvů, plášťů do deště, stanů apod. Lze jej i postřikovat v roztoku
s vodou v poměru 200 g na 1 litr vody.
Postup - příprava
- prudce vymáchejte oděv před opracováním studenou nebo teplou vodou,
poslední máchání nutno okyselit 1-2 g/l kyselinou octovou nebo 1g/l kyselinou
mravenčí
- vymáchejte oděv v okyselené lázni 5-10 minut, pak odstřeďte 30-60 vteřin, pak
usušte (je-li nutno)

- impregnace
- použijte vodu z vodovodu (ne demineralizovanou), okyselte lázeň na 4-5 ph,
zahřejte na 20-30 °C, přidejte požadované množství přípravku SURFOBOL W &
OIL   do lázně 40 g/l pro odstředěné oděvy, nebo 30 g/l pro suché oděvy.
Nechejte otáčet v bubnu 10-15 minut
Odstřeďte 30-60 vteřin a usušte. Lázeň lze používat znovu, osvěžíme-li ji (při
stárnutí) 20-30 gramy přípravku na 1 kg oděvů. Dvojitou dávku používáme při
zpracování stanů apod.
- žehlicí teplota do 150 °C



- použijte vodu z vodovodu (ne demineralizovanou),
Skladování - lze jej skladovat po dobu 2 let. Obal musí být po použití pevně
uzavřen.
Balení - plastový kontejner s objemem 10 - 25 kg. ECOBOX s obsahem 20 kg.
Katalog. číslo - 724210 = 10 kg, 724220 = 20 kg, 724225 = 25 kg

Pokyny, které se týkají uvedeného výrobku, podávají pouze všeobecnou informaci. Pokyny pro použití
vycházejí z našich nejlepších znalostí a nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody, vyplývající z možné

nedbalosti nebo nedodržení postupu. Údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.


