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TAR	  REMOVER	  
	  

SOLUȚIE	  PENTRU	  CURĂȚAT	  BITUM	  	  
VASELINĂ,	  UNSORI	  ȘI	  RĂȘINĂ	  DE	  POMI	  

	   • Pentru	  îndepărtarea	  depunerilor	  de	  bitum	  și	  gudron	  de	  pe	  caroseriile	  auto	  
• Este	  foarte	  eficient	  pentru	  curățarea	  pedelor	  de	  rășină	  de	  pomi	  de	  pe	  caroserii	  
• Poate	  fi	  folosit	  și	  pentru	  degresarea	  suprafețelor	  contaminate	  cu	  reziduuri	  petroliere,	  vaselină	  

și	  unsori	  grele	  (bazine,	  rezervoare,	  utilaje	  si	  echipamente)	  
• 	  

	  
	  

TAR	  REMOVER	  este	  un	  produs	  special	  conceput	  pentru	  emulsionarea	  rapidă	  și	  îndepărtarea	  
eficientă	  a	  depunerilor	  persistente	  de	  bitum,	  gudron	  și	  pete	  de	  rășină	  de	  pe	  suprafețele	  
automobilelor.	  	  
Utilizat	  corespunzător,	  produsul	  nu	  atacă	  și	  nu	  afectează	  negativ	  componentele	  și	  suprafețele	  
automobilelor.	  
Este	  recomandat	  și	  pentru	  curățarea	  reziduurilor	  petroliere,	  vaselină	  și	  unsori	  grele,	  atat	  pentru	  
echipamente	  și	  utilaje,	  cât	  și	  pentru	  bazine	  și	  rezervoare.	  
	  

	  

MOD	  DE	  UTILIZARE:	   	  
	  
	  

	  

• A	  se	  verifica	  compatibilitatea	  produsului	  pe	  o	  zonă	  ferită	  înainte	  de	  utilizare.	  
• Nu	  folositi	  produsul	  la	  temperaturi	  negative,	  deoarece	  isi	  pierde	  eficienta.	  
• Dacă	  caroseria	  mașinii	  prezintă	  depuneri	  de	  murdărie	  abrazivă,	  spălați	  înainte	  cu	  un	  jet	  puternic	  

de	  apă,	  pentru	  a	  preveni	  producerea	  zgârieturilor.	  Lasați	  să	  se	  usuce.	  
• Pulverizați	  produsul	  concentrat	  direct	  pe	  suprafețele	  afectate	  (petele	  de	  bitum),	  lăsați	  să	  

acționeze	  2-‐4	  minute,	  după	  care	  ștergeți	  ușor	  cu	  o	  lavetă	  sau	  un	  prosop	  din	  hârtie.	  Repetați	  
procesul	  dacă	  este	  necesar,	  până	  la	  înlăturarea	  completă	  a	  reziduurilor	  de	  bitum.	  	  

• Spălați	  ulterior	  intreaga	  caroserie	  cu	  apă	  și	  detergent,	  pentru	  a	  înlatura	  reziduurile	  de	  solvenți..	  
• 	  

	  

COMPOZIȚIE:	   	   Amestec	  omogen	  pe	  bază	  de	  solvenți	  alifatici	  și	  odorizant.	  
	  

CONDIȚII	  DE	  DEPOZITARE:	   	  
	  

Produsul	  se	  păstrează	  în	  ambalajul	  original	  închis	  etanș,	  în	  spații	  bine	  ventilate,	  ferit	  de	  îngheț,	  de	  soare	  
sau	  surse	  de	  căldură,	  la	  temperaturi	  între	  5°C	  și	  30°C	  pentru	  o	  perioadă	  de	  24	  luni.	  
	  

	  

CARACTERISTICI	  	  
FIZICO	  –	  CHIMICE:	  

	   Aspect:	  	   Lichid	  limpede	  transparent	  

	  

AMBALAJ	  /	  Kg.	   COD	  PRODUS	  
Culoare:	  	   Incolor	   HDPE	   500ml.	   CS-‐603	  
Densitate	  la	  20°C,	  gr./cm3:	  	   1,1	  ±	  0.05	   	   	   	  
pH	  la	  20°C:	   N/A	   	   	   	  

	  

PRECAUȚII:	   	   	  

H334-‐	  Poate	  provoca	  simptome	  de	  alergie	  sau	  astm	  sau	  dificultăți	  de	  respirație	  în	  caz	  de	  inhalare.	  
P101-‐	  Dacă	  este	  necesară	  consultarea	  medicului,	  țineți	  la	  îndemână	  recipientul	  sau	  eticheta	  produsului.	  
P261-‐	  Evitați	  să	  inspirați	  praful/	  fumul/	  gazul/	  ceața/	  vaporii/	  spray-‐ul.	  P304+P341-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  
INHALARE:	  dacă	  respirația	  este	  dificilă,	  transportați	  victima	  la	  aer	  liber	  și	  mențineți-‐o	  în	  stare	  de	  repaus,	  
într-‐o	  poziție	  confortabilă	  pentru	  respirație.	  P342+P311-‐	  ÎN	  CAZ	  DE	  SIMPTOME	  RESPIRATORII:	  sunați	  la	  
un	  CENTRU	  DE	  INFORMARE	  TOXICOLOGICĂ	  sau	  un	  medic.	  P501-‐	  Aruncați	  conținutul	  /recipientul	  
conform	  legislației	  în	  vigoare.	  EUH210-‐	  Fișa	  cu	  date	  de	  securitate	  disponibilă	  la	  cerere.	  
	  

	  

	  

	  

IMPORTANT:	  	  
	   Informațiile	  prezentate	  în	  aceasta	  Fișă	  Tehnică,	  reflectă	  cel	  mai	  bun	  efort	  la	  nivelul	  experienței	  și	  

cunostințelor	  noastre	  în	  domeniu,	  la	  momentul	  întocmirii	  documentului	  și	  sunt	  bazate	  pe	  surse	  și	  
informații	  furnizate	  de	  producătorii	  materiilor	  prime,	  materiale	  tehnice	  în	  domeniu	  și	  teste	  de	  
laborator.	  Responsabilitatea	  folosirii	  acestui	  produs	  în	  scopul	  destinat,	  cade	  asupra	  utilizatorului.	  	  

	  
	   	  

Este	  interzisă	  modificarea	  sau	  distruibuirea	  către	  terți	  a	  acestui	  document	  fără	  acordul	  scris	  al	  proprietarului	  de	  drept.	  
ChemSol	  Group	  SRL	  își	  rezervă	  dreptul	  de	  a	  face	  modificări	  neanunțate	  în	  informațile	  de	  mai	  sus.	  Pentru	  varianta	  cea	  mai	  recentă	  a	  acestui	  document	  contactați	  un	  

reprezentant	  ChemSol	  Group	  sau	  distribuitorul	  zonal.	  	  
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