
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS:  Spray pentru curăţarea maşinilor agricole şi maşinilor de tuns iarba 
 
DESCRIERE:   
 
Spray-ul de curăţare REVIMCA este ideal pentru îngrijirea uneltelor de grădinărit.  
 
PROPIETATI:  
 

 Îmbunătăţeşte calităţile alunecării şi reduce uzura lamei.  

 Spray-ul de curăţare îndepărtează murdăria şi împiedică apariţia ruginii.  

 Curăţa resturile de combustibil, Cuprum, sulf etc. şi degresează rapid. Este 

biodegradabil. 

 Contine un amestec de surfactanti adecvati pentru eliminarea resturilor dupa taierea 

gazonului.  

 
APLICARI:  
 
Maşini de tuns iarba: 

– îndepărtarea resturilor de gazon. 

– indepărtarea resturilor de combustibil şi murdăriei în general. 

Maşini agricole: 

– elimină resturi de cupru, sulf etc. 

– curăţă: difuzoare, cuve, duze, agitatoare, filtre etc. 

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
 

 
 

SC REVIMCA SRL, Str. Sf. Calinic, nr. 11 Pantelimon, Ilfov. Telef: 0758,866857 

 

- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid transparent. 

Florescent.  

- Miros…………………………....: Caracteristic.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.040 ± 0.020 g/ml 

- pH………………………………..: 8.5 ± 0.5. 
- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE:  

 

Prin pulverizare sau imersiune, în stadiu concentrat sau diluat cu între 8-10 părţi 

de apă, depinzând de gradul de murdărie al suprafeţei. Se clăteste cu apă din 

abundenţă. 
Indeparteaza seva si pamantul de pe uneltele de gradinarit.  

Curata si lubrifiaza angrenajele masinilor de tuns iarba si uneltele de gradinarit 

Protejeaza contra ruginii si coroziunii.  

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

 

H318 – Provoacă leziuni oculare grave. 

EUH 208 – Conţine 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3- 

ona . Poate provoca o reacţie alergică. 

P102 – A un se lasa la indemana copiilor.  

 P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de 

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu 

apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi 

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

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 

 
A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet 

sau razele directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. 

A nu se aplica cand exista riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri 

bine ventilate. Daca ventilatia nu este adecvata, se va utiliza masca de 

protectie.  
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