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SP03 Sigorol 
Bútorápoló 

Alkalmazási helyek  A termék előnyei, tulajdonságai 

 valamennyi érzékeny felületre és anyagra   magas fény 

  fából, műanyagból, kerámiából, vörösrézből,  jó illat  

  bronzból, sárgarézből, krómból, nemesacélból,  tisztít és ápol 

   használható műszerfal ápolásra és színélénkítésre 

   nem zsíroz 

   nem kell utólag polírozni 

   antisztatikus 

   szennyeződés taszító 

   anyagakímélő 

   korrózióvédő 

   megakadályozza a gyors újraszennyeződést 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A pH – érték : n.a. 

A termék színe : színtelen 

Csomagolóeszköz : 12 x 1 literes flakon/karton 

 : 10 literes kanna 

A termék összetevői EU ajánlások alapján: 
15-30 % alifás szénhidrogén, 

további összetevők : ápoló komponensek, illatanyagok 
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SP03 Sigorol  
Bútorápoló 

 Alkalmazás és adagolás 

  
 Valamennyi érzékeny felületre és anyagra. 
  
 Száraz, szöszmentes törlőkendőre permetezni, 
 a felületet egyenletesen tisztítani. 
 Után polírozni nem kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti előírások: Vízszennyezési besorolás: WGK 2 – Vízveszélyeztető 
 
 
GISBAU kód : ---- 
Cikkszám : SP03 – 0001 
 : SP03 – 0010 
 
A termékinformációinkban szereplő adatok tapasztalatainkon és gondos kutatásainkon alapulnak és megfelelnek a mai tudásszintünknek. Különböző 
felhasználási helyi- és anyag- körülményeket nem tudunk egyenként megvizsgálni és befolyásolni. Ezért termékismertetőinkben csak általános felhasználási 
tanácsokat adhatunk. A munka minősége ezért függ a felhasználó objektum felismerési szakértelmétől és munkájától. A felhasználó bizonytalanság esetén 
köteles a kezelendő felület egy nem feltűnő részén kipróbálni a terméket vagy pedig előzetesen szakértői tanácsot kérni. Felelősséget csak az információs 
anyagunkban előforduló nem teljes vagy helytelen adatok durva hibáiért vállalunk (szándékosan vagy hanyagságból eredő). A termékfelelősséggel 
kapcsolatos valamennyi igény érintetlen marad. Ezzel a termékismertetővel valamennyi korábbi ismertető elveszti hatályosságát. 

Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok 
az EU irányvonalak szerint: 

F Tűzveszélyes 

N Veszélyes a környezetre. 

R 10 Kevésbé tűzveszélyes. 

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi  
környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást 
okozhat. 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

S 23 A keletkező gázt, füstöt, gőzt, permetet nem szabad 
belélegezni. 

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 

S 62 Lenyelése esetén hánytatni tilos. 
Azonnal orvoshoz kell fordulni a csomagoló burkolatot 
és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

További biztonsági utasításokat nézze meg a 
SP03 Sigorol bútorápoló biztonságtechnikai adatlapján. 
www.sigron.hu 

http://www.sigron.hu/

