
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS: REVIGRAS 

 

DESCRIERE:  

 DEGRESANT SEPCIAL PENTRU ATELIERE. Soluţie universală de curăţare şi degresare 

pentru diferite tipuri de grăsime. Special indicat pentru curăţarea şi degresarea pardoselilor de 

ateliere, parcări şi pardoseli industriale. 

 

PROPIETATI:  

 Patrunde si reactioneaza dizolvand uleiuri si alte grasimi incrustate pe diferite suprafete.  

 Nu este inflamabil.  

 Produs biodegradabil, nu contamineaza apa. 

 

APLICARI:  

REVIGRAS se recomada pentru curatenia in:  

- aeroporturi; 

- statii de autobuz, tren etc. 

- ateliere auto;  

- parcari etc. 
 
 
 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid.  

Galben.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.100 ± 0.020 g/ml. 

- pH………………………………..: 14 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE:  
 

Se poate utiliza diluat cu până la 10 părţi de apă.  

Pulverizare: Se pulverizează produsul pe toată suprafaţa, se aşteaptă câteva 

secunde pentru ca produsul sa acţioneze, după care se şterge cu o lavetă 

umedă.  

Frecare: Se umezeşte o lavetă cu produs, cu care se freacă suprafaţa. Pentru 

a termina, se şterge suprafaţa cu o lavetă curată.  

Imersiune: Se introduce obiectul în întregime intr-un recipient care conţine pro-

dudul diluat sau in stadiu pur, depinzând de nivelul de murdărie. Se aşteaptă 

câteva minute, după care se scoate obiectul din lichid pentru al clăti cu apă.  

Pardoseli: 20cc./litru de apă. 

A NU SE UTILIZA PESUPRAFEŢE DE ALUMINIU NICI MATERIALE 

GALVANIZATE. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R35 - Provoacă arsuri grave. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 23 - A nu se inspira vaporii produsului.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască 

de protecţie pentru ochi/faţă. 

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

S 51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate. 

S 60 - Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. 
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