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Toepassingsmogelijkheden:
Teak Protector Clear is een transparant en hoogwaardig beschermingsmiddel
voor teak. Het is gebaseerd op de meest innovatieve technologieën.
Beschermt langdurig tegen de hernieuwde aanhechting van vervuiling.
Voorkomt vervuiling zodat de aangroei van algen drastisch wordt verminderd.
Verduurzaamt en impregneert het hout, waardoor veroudering ervan wordt
voorkomen. Bovendien wordt de bovenlaag water- en vetafstotend. Laat het
oppervlak niet glimmen en geeft geen kleurverandering. Ideaal voor het in
stand houden van nieuw en vergrijsd teak. Tast kitverbindingen niet aan en
het teakdek wordt niet glad.

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

GHS02
Gevaar

GHS07

Waarschuwing

H-Zinnen: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing:
1.

Bescherm niet te behandelen ondergronden.

2.

Zorg voor voldoende ventilatie.

3.

Flacon goed schudden voor gebruik.

4.

De te behandelen ondergrond dient schoon en droog te zijn.

5.

Breng het Teak Protector Clear met een kwast of doek aan. Laat het
product enkele minuten intrekken.

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht
brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt.

6.

Wrijf het met een nieuwe droge schone doek goed uit om overtollig
product te verwijderen.

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.

7.

Herhaal de behandeling indien nodig.

P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In
goed gesloten verpakking bewaren.

Materiaalverbuik:
Sterk afhankelijk van de poreusheid en vochtigheidsgraad van de te
behandelen ondergrond en de gekozen applicatiewijze.
Het verbruik kan, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond,
variëren tussen de ca. 5 m2 p/ltr. bij poreuze ondergronden tot ca. 15 m2 p/ltr.
bij beperkt poreuze ondergronden

P-Zinnen:

P210 - Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur,
vonken, warmte. — Niet roken.
P280 - Beschermende handschoenen dragen.

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken.

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving.
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk
vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde
zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.

Eigenschappen:
Voorkomen:		 Vloeibaar
Kleur:			Kleurloos
Reuk:			Zoet
Vlampunt:			24 °C
Dichtheid:			0,9 g/cm3

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen
in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn
voor risico van de gebruiker.
Teak Protector Clear maakt deel uit van onze Impressed Pro Marine
productlijn ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende
ondergronden op- en rondom boten en/of schepen, raadpleeg bij specifieke
vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze
website www.impressedpro.com of neem contact op met uw distributeur en/
of technisch adviseur.

Producent en ontwikkelaar:
Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M, 2931 SJ Krimpen aan de Lek - The Netherlands
www.ccpi.nl - info@ccpi.nl

“ E x p e r i e n c e o u r P r e m i u m H i g h Q u a l i t y Ya c h t C a r e ”

