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Výrobce
Americká společnost Plutus Environmental Technologies, Inc. 
vyvíjí rychlé, účinné a ekologicky bezpečné ropné přísady a materiály 
odstraňující ropné produkty ze životního prostředí.

Návod k použití
Před použžitím přípravku se ujistěte, zda jsou uplatňovány 
všechny bezpečnostní pokyny a postupy. Výrobce nebo 
distributor nenese odpovědnost za porušení bezpečnosti 
nebo chyby způsobené uživatelem. Při aplikaci roztoku 
nástřikem vždy noste vhodnou masku a brýle.

Obecné čištění tvrdých povrchů
1.  Posbírejte všechny volné ropné produkty 

a uhlovodíky, které lze zlikvidovat nebo recyklovat. 
Uniklé ropné produkty se často shromažďují 
v prohlubních nebo trhlinách. Tyto plochy je nutné 
před aplikací přípravku Sheen Magic otřít kusem 
savé látky nebo utěrkou.

2.  Nastříkejte Sheen Magic pomocí rozprašovače.

3.  Při použití Sheen Magic okamžitě rozkládá 
a odstraňuje tenkou vrstvu kontaminace.

4.  Pokud na místě stále zůstane nepřijatelné množství 
uhlovodíkového povlaku, opakujte kroky 1-3  
až do dosažení uspokojivého stavu.

Odstranění vrstev ropných produktů  
na vodě
1.  Odeberte co největší množství ropných produktů. 

Před aplikací Sheen Magic smeťte, setřete nebo 
vysajte všechny uhlovodíky, které lze znovu použít. 
Podaří-li se vám odstranit velké množství uhlovodíků 
pro následnou likvidaci nebo recyklaci, snížíte tím 
potřebné množství přípravku Sheen Magic.

2.  Malé skvrny lze odstranit pomocí ručního 
rozprašovače. Pro rozsáhlejší znečištění bude nutná 
aplikace roztřikem ze vzduchu nebo z lodi. Aplikace 
ze vzduchu by měla probíhat při takové rychlosti, 
aby z trysek odcházely kapky ve formě jemné mlhy.

3.  Při použití Sheen Magic okamžitě rozkládá 
a odstraňuje tenkou vrstvu kontaminace.

4.  Opakujte kroky 1-3 až do dosažení uspokojivého 
stavu.

Sheen Magic působí za každého počasí či teploty; podmínkou 
je, aby bylo možné nanést přípravek na plochu s tenkou 
uhlovodíkovou vrstvou pomocí postřiku. Případnou 
technickou pomoc a poradenství vám poskytne distributor.

NÁVOD

Sheen Magic
Přípravek pro odstranění ropných produktů z vody

Při kontaktu s ropným znečištěním účinkuje Sheen Magic 
okamžitě.


