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ALKON 14
Čistící pasta pro čištění vápenných kamenů, vysoce alkalická
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).
ALKON 14 je čistící prostředek na přírodní vápenné
kameny ve formě čisticí pasty. Odstraní silné nánosy
odolné špíny na převážně vápenatých podkladech, jako
je mramor, travertin nebo muschelkalk. Lze jej však
použít i na křemičitanových podkladech.
ALKON 14 je také vhodný pro všechny umělé kameny s
cementovým nebo vápenným pojivem, jako je terrazzo,
beton, obklady a vápenné omítky.
Vynikající pro vyčištění a odhalení štukových ozdob a
stropů apod. je určen pro odstranění inkrustací (vrstvy
špíny) z převážně vápenatých podkladech, jako je
mramor, muschelkalk, vápenné omítky, ale také pro
travertin, omítky na bázi umělýh pryskyřic a pro různé
typy nátěrů. ALKON 14 je vysoce zásaditý!
Alkon 14 spolehlivě odstraňuje krusty a nánosy
olejových nečistot, vosku, sazí a atmosférických nečistot
z vápenných omítek, vůči kyselinách choulostivých
přírodních i umělých kamenů, jako je mramor, travertiny,
vápenec, muschelkalk, beton a vymývaný beton a
cemento-vláknité desky.

Před aplikací ALKON 14 povrch navlhčete a potom
pomocí štětce s umělým vlasem naneste na čištěný
povrch ALKON 14 ve vrstvě 1,0 – 1,5 mm nebo jej
nastříkejte na povrch pomocí airless stříkacího zařízení
(ihned po aplikaci důkladně vymyjte zařízení vodou).
Doba působení závisí na síle a stupni znečištění
povrchu a pohybuje se od jedné až po několik hodin
(potřebnou dobu působení stanovte na základě
provedení vzorku čištění na konkrétním povrchu).
Rozpuštěné nečistoty důkladně omyjte z povrchu
pomocí vysokotlakého čistícího zařízení.
Teplota vody by neměla překročit +45 °C.
Po čištění proveďte neutralizaci povrchu.

VLASTNOSTI:
vzhled: pasta - pH: 14
hustota: cca 1,2 g/cm3 při 20°C.
viskozita: 10.000 – 11.000 cp
složení: hydroxid sodný, alkoholy, neionogenní
povrchově aktivní látky, biologická zahušťovadla.
biologická odbouratelnost: z více než 95 %.

SPOTŘEBA: 1,0 – 1,5 kg/m2 podle stupně znečištění
BALENÍ:

V nádobách s obsahem 1 kg, 5 kg, 12 kg a 20 kg.

HYGIENA A BEZPEČNOST:
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.
ALKON 14 je silně zásaditý!
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte
odděleně od potravin a mimo dosah dětí.
Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který
má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody
způsobené nevhodným použitím výrobku.

SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech.
Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu
skladování.
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