Műszaki adatlap

CL-CLEAN
Csempe- és terméskő tisztító folyadék
Leírás

Tárolás

A CL-CLEAN
egy szerves sav tartalmú
speciális tisztítószer, mely cementhabarcs,
beton, vakolat, csemperagasztó és ásványi
anyagok
eltávolítására
alkalmas.
Alkalmazható
ivóvíztartályok
vagy
ételfeldolgozásban
használt
felületek
tisztítására is, mivel visszamaradó üledék
nem keletkezik.

Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 18 hónapig.
(< +300C).

Alkalmazási terület
A CL-CLEAN egy cement-, mész- és ásványi
anyag fátyol eltávolító folyadék, mely
burkolólapokon,
termésköveken,
vagy
csiszolatlan márványfelületeken keletkezik.
Szintén alkalmazható épületek cementfátyolt
vagy ásványi sókat tartalmazó homlokzatának
tisztítására.
Műszaki adatok
Halmazállapot:
pH
Sűrűség:

színtelen folyadék
kb. 0,5
1,12 kg/lit

Megjegyzések







A termék szerves savat tartalmaz így
korrozív hatású.
Felhasználás előtt olvassa el a termék
Biztonsági Adatlapját.
Zárt helységben történő alkalmazás estén
gondoskodni
kell
megfelelő
szellőztetésről.
Zománcozott felületeket csak rövid ideig
érhet az anyag, ill. használat után ezeket
a felületeket azonnal mossuk le bő vízzel.
NE használjunk fém szerszámokat a CLCLEAN felvitelekor.
Nagyobb felületek esetén az anyagot
felhordás előtt próbáljuk ki kisebb
felületeken.

Felhasználási javaslat
A CL-CLEAN-t hígítás nélkül, vagy 1:1
arányig hígítva vigyük fel a tisztítandó
felületre. Hagyjuk 2-3 percig száradni, majd
egy erős kefével (nem drót) keféljük azt át.
Mossuk le a felületet bő vízzel, majd
ismételjük meg a műveletet, ha az szükséges.
Gumikesztyű használata ajánlott.
Anyagigény
150-200g/m2, a felülettől függően.
Csomagolás
Az CL-CLEAN 1; 5 és 18 kg-os műanyag
kannákban kapható.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára.
A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

