
Instrukcja zastosowania
Przed użyciem preparatu upewnij się, czy przestrzegane 
są wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i procedury. 
Producent lub dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenie bezpieczeństwa lub za błędy spowodowane 
przez użytkownika. Podczas stosowania roztworu należy 
zawsze używać stosownej maski i okularów.

Ogólne czyszczenie twardych powierzchni 
1. Pozbieraj wszystkie luźne produkty ropopochodne 
 i węglowodory, które można poddać likwidacji lub
 recyklingu. Wyciekłe produkty ropopochodne często
 gromadzą się w zagłębieniach lub szczelinach. Takie
 powierzchnie należy przed zastosowaniem preparatu
 Sheen Magic przetrzeć kawałkiem chłonnego materiału
 lub ścierką.

2. Dokonaj natrysku preparatem Sheen Magic za pomocą  
 rozpylacza.

3. Sheen Magic natychmiast po użyciu rozkłada się i usuwa  
 cienką warstwę skażenia/zanieczyszczeń.

4. Jeśli na miejscu nadal pozostanie nieakceptowalna  
 ilość powłoki węglowodorowej, powtarzaj kroki 1–3 
 aż do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego stanu.

Usunięcie warstw produktów 
ropopochodnych na wodzie 
1. Pobierz możliwie największą ilość produktów   
 ropopochodnych. Przed zastosowaniem Sheen Magic
 zmieć, zetrzyj lub odkurz wszystkie węglowodory, których
 można ponownie użyć. Jeżeli uda Ci się usunąć dużą
 ilość węglowodorów do następnej likwidacji lub
 recyklingu, zmniejszysz w ten sposób potrzebną ilość
 preparatu Sheen Magic.

2. Małe plamy usunąć można za pomocą ręcznego   
 rozpylacza. Do większego zanieczyszczenia konieczne
 będzie zastosowanie za pomocą rozpylenia z powietrza
 lub statku. Zastosowanie z powietrza powinno przebiegać
 podczas takiej prędkości, by z dysz wychodziły krople 
 w formie delikatnej mgły.

3. Sheen Magic natychmiast po użyciu rozkłada się i usuwa
 cienką warstwę skażenia/zanieczyszczeń.

4. Powtarzaj kroki 1–3 aż do momentu osiągnięcia   
 satysfakcjonującego stanu.
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Producent
Amerykańska spółka Plutus Environmental Technologies, Inc.
rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki 
ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne 
ze środowiska naturalnego.

Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor
dla Polski, Republiky Czeskiej i Słowacji
Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

Sheen Magic działa w każdej pogodzie lub temperaturze; 
warunkiem jest, by można było naniesienie preparatu na 
powierzchnię z cienką warstwą węglowodorową za pomocą 
oprysku. 

W celu doradztwa indywidualnego oraz wsparcia, prosimy 
o skontaktowanie się ze spółką Ortodroma, s.r.o.

Sheen Magic w przypadku kontaktu z zanieczyszczeniem 
ropopochodnym działa natychmiastowo.


