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            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 
            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 
OGÓLNE INFORMACJE 
 

Przed użyciem, środek należy starannie wymieszać oraz wykonać 
próbną aplikację w celu oceny reakcji na delikatnych podłożach!  

 

 Zasada działania – BPS 7319 działa rozmiękczająco na silikon, 
dzięki czemu można go łatwo odspoić/zeskrobać z powierzchni.   
Zazwyczaj 15-30 minut to wystarczający czas oddziaływania 
środka, aby uzyskać efekt wyraźnego rozmiękczenia silikonu,             
jednak czasami aplikacja preparatu musi trwać 1-2 godziny.                                                                          
Ponadto, czas reakcji środka z silikonem jest też uzależniony             
od „grubości” nawarstwienia oraz temperatury otoczenia,                 
w myśl zasady „chemia lubi ciepło” co oznacza w praktyce, że:                                                                                     
- im cieplej, tym szybciej następuje oczekiwany efekt,                
- im chłodniej, tym proces ten jest znacznie wydłużony.              
 

 Aplikacja – produkt stosuje się wyłącznie w koncentracie!                             
 

 Metoda użycia – koncentrat BPS 7319 należy nanieść            
równomiernie na suchą powierzchnię przy użyciu pędzla, gąbki, 
szmatki i pozostawić na około 15-30 minut. W tym czasie nie 
dopuścić do wyschnięcia środka, unikając prac przy dużym           
nasłonecznieniu lub też prowadzić je na małym obszarze,                   
a w razie konieczności nanosić preparat ponownie. Po upłynięciu 
15-30 minut sprawdzić czy doszło do rozmiękczenia silikonu                  
i w razie potrzeby wydłużyć kontakt środka do uzyskania efektu.                                                                    
Po rozmiękczeniu silikonu, należy go zeskrobać z podłoża przy 
użyciu miękkiego narzędzia (np. plastikową szpachelką itp.) lub 
też „zrolować” go ręcznie (nie zapominając o użyciu rękawiczek) 
Po odspojeniu silikonu obszar roboczy należy umyć detergentem        
o zasadowym odczynie (np. TCS Reno 12 / 14) co ułatwia zmycie 
bezbarwnego filmu po silikonie oraz odtłuszczeniu powierzchni.  
Na koniec powierzchnię trzeba starannie umyć czystą wodą,  
aby przerwać reakcję chemiczną (neutralizacja resztek chemii) 
                                                                                                

Uwaga - na zewnątrz oraz na dużych obszarach, do zmywania 
rozmiękczonego silikonu najlepiej zastosować myjkę ciśnieniową    
z zimną lub ciepłą wodą (najlepiej o temperaturze około 60 O C)  
dostosowując ciśnienie do odporności powierzchni ok. 60-80 bar 
(na delikatnych materiałach) i ok. 100-150 bar na odpornych   
mechanicznie. Zmywanie silikonu należy przeprowadzić najpierw                     
„od dołu do góry”, ponieważ zmywanie z góry na dół powoduje 
przedwczesne przerwanie reakcji chemii wskutek spływającej 
wody i może być przyczyną nierównomiernego efektu usuwania.   
Po usunięciu silikonu powierzchnia powinna być doczyszczona 
zasadowym detergentem (np. TCS Reno 12 lub TCS Reno 14)                            
a następnie starannie spłukana wodą (od góry do dołu) co ma na 
celu przerwanie reakcji chemicznej i odtłuszczeniu powierzchni. 
Zabieg ten ma istotne znaczenie dla właściwej przyczepności 
nowych warstw silikonu i stosowania innych powłok ochronnych.  
 

 Środki pomocnicze – Preparaty TCS Reno 12 i TCS Reno 14                
są bardzo pomocne w doczyszczaniu i odtłuszczaniu, jednak 
należy pamiętać, że jeśli po ich użyciu będą odnawiane warstwy 
silikonu lub nanoszone nowe farby/lakiery lub też inne powłoki 
ochronne (anty glon, hydrofobia, anty graffiti) to przed aplikacją 
tych nowych warstw należy koniecznie zneutralizować odczyn 
pH powierzchni, stosując dedykowany temu preparat BPS 7315.                                          
Alternatywną metodą neutralizacji odczynu jest bardzo staranne 
wypłukanie powierzchni czystą wodą oraz wykonanie pomiaru 
odczynu pH przy użyciu zwykłego papierka lakmusowego.                                                
Uwaga - zaniechanie neutralizacji powierzchni może być            
przyczyną niepożądanych reakcji chemicznych z nowymi             
warstwami, dlatego nie powinno się tego zabiegu lekceważyć! 

 
ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 0,1 - 0,3 litra/1m2 zależnie od grubości warstw lub zabrudzenia 
 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe … 
Przy usuwaniu grubych warstw silikonu zużycie jest znacznie 
większe niż przy likwidacji powierzchniowych zanieczyszczeń. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: oleista ciecz 
 pH = ~3 
 Zapach: słabego rozpuszczalnika  

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym,  
zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem!  
Trwałość użytkowa 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Zawsze używać odzieży ochronnej: okularów, rękawic nitrylowych.                
Podczas pracy w pomieszczeniach o słabej wentylacji należy stosować 
maskę oddechową Klasy 1 z filtrem typu A wg normy EN14387.  
Przy spłukiwaniu ciśnieniowym osłonić oczy i twarz np. przyłbicą ! 
 

OZNAKOWANIE                                PRODUCENT  
 

Produkt podlega              Trion Tensid AB  

przepisom   Uppsala, Szwecja 

transportu ADR. www.trion.se              
 

Działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe!     
Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu oraz dróg oddechowych! 
W pomieszczeniach zamkniętych o słabej wentylacji koniecznie 
stosować maskę pełno-twarzową do ochrony dróg oddechowych!  
      

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-
gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             
i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 
produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9 
 GSM 602 29 34 86, 602 33 40 70, 602 729 064, 692 676 403 
 e-mail: biuro@ags.info.pl website: www.ags.info.pl 
Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu BPS®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 20.12.2021r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  i 
sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

Środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni z bieżących zabrudzeń silikonem oraz usuwania jego starych, zdegradowanych nawarstwień. 
Z uwagi na delikatne odziaływanie może być stosowany na większości typów powierzchni mineralnych, jak np. szkło, kamień, beton, glazura,  
cegła, klinkier, drewno oraz innych materiałach jak tworzywa sztuczne i metale. Na delikatnych podłożach jak np. pleksiglas, poliwęglan oraz 
powierzchniach lakierowanych i malowanych należy wykonać próbny test w celu oceny reakcji środka, aby uniknąć niepożądanych efektów.     
Preparat sprawdza się doskonale podczas prac wykończeniowych, gdzie jest bardzo przydatny do likwidacji przypadkowych zanieczyszczeń              
silikonem i równie nieoceniony podczas remontów lub wymiany starych armatur, gdzie ułatwia usuwanie starych, silikonowych uszczelnień.    
W procesie usuwania silikonu współpracuje z innymi produktami, w tym z TCS Reno 12 i Reno 14, BPS 7315. Produkt podlega biodegradacji.   


