Műszaki adatlap

FD-CLEAN
Olaj és zsíros szennyeződés eltávolító betonpadlókról
Leírás
Csomagolás
Az FD-CLEAN egy speciális folyékony
tisztítószer,
mely
segítségével
a
betonpadlókról eltávolíthatjuk az olajos vagy
zsíros szennyeződéseket (legyen az szerves
vagy szintetikus). Ezek után tapadási
probléma nélkül felvihető a záró epoxy réteg.
Az FD-CLEAN a szennyezett betonfelület
pórusaiba hatol be, majd ott emulzifikálja és
megköti az olaj és zsír részecskéket, hogy
aztán azokat könnyedén eltávolíthassuk
vízzel.
Alkalmazási terület
Az FD-CLEAN-t szerelőműhelyek, gépházak,
parkolók olajos szennyeződéseinek, valamint
az
élelmiszeripar
állati
zsiradékkal
szennyezett
helységeinek
tisztítására
használjuk.
Műszaki adatok
Halmazállapot:

színtelen folyadék

Sűrűség:

0,92 kg/lit

Az FD-CLEAN 4 és 18 kg-os műanyag
kannában kapható.
Tárolás
Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.
Megjegyzések
•
•
•

Felhasználás előtt olvassa el a termék
Biztonsági Adatlapját.
Zárt helységben történő alkalmazás estén
gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.
Dohányzás és nyílt láng használatát
mellőzük
a
felhasználás
teljes
időtartamára.

Felhasználási javaslat
A kezelendő felületet tisztítsuk meg
nagynyomású,
lehetőleg
melegvizes
tisztítóval. Ezek után készítsük elő a felületet
felcsiszolással, homokfúvással, hogy a felület
pórusai nyitottak legyenek. Ezt követően a
felületre felvisszük az FD-CLEAN-t, és erős
drótkefével többször átsúroljuk, hogy a beton
mélyebben
szennyezett
pórusaiba
is
eljuttassuk a tisztítószert. Kb. 30 percet állni
hagyjuk, majd nagy nyomású melegvizes
tisztítóval kimossuk a betonból a megkötött
olajos és zsíros szennyeződéseket.
Anyagigény
0,8-1,0 kg/m2, a felület porózusságától és a
szennyezettség fokától függően.
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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.

