
Čistící prostředek pro tvrdé materiály s obsahem křemičitanů

POPIS :
Odstraní atmosférické nečistoty z cihel, keramických obkladů,
mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene, a
dalších, kyselinám odolných materiálů.

VÝHODY :
Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou
viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození
podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :
▪ viskózní kapalina ve vodné fázi
▪ pH = 1
▪ bezbarvá tekutina
▪ hustota při 20°C = 1,20 g/cm3
▪ chraňte před mrazem (i když přípravek lze použít po
rozmražení, aniž by ztratil svou původní účinnost)
▪ hořlavost : bez významu

Spotřeba : 150-250 g / m2

BALENÍ :
v 6 a 25 kg HDPE  kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. Ředění: Neředit! SCALP Nettoyant Facade 2 je připraven
k okamžitému použití.
2. Způsob nanášení:  válečkem, kartáčem (všechny typy).
3.Postup: Před aplikací produkt důkladně rozmíchejte.
Naneste na povrch a nechte působit. Důkladně opláchněte
zdola nahoru  tlakovou vodou. Dle potřeby postup opakujte.
4. Doba aplikace: Maximálně 1 hodina.
5. Teplota podkladu: od +5°C do +50°C. Při extrémních
teplotách se účinnost snižuje.
6. Čištění nářadí: Ihned po použití čistou vodou

OMEZENÍ :
Přípravek obsahuje fluorované deriváty, které rozrušují sklo.
Chraňte okolní povrchy před nechtěným kontaktem vhodným
zakrytím. V případě nechtěného kontaktu přípravku se sklem,
zasažená místa okamžitě opláchněte vodou. Nepoužívat na
mramory a jiné vápenné materiály!

HYGIENA  A BEZPEČNOST :
Přípravek obsahuje hydrogendifluorid amonný. Je toxický
při požití a žíravý. Může způsobit vážné poleptání kůže.
Proto je nezbytné použití OOP – vhodné obuvi,
latexových rukavic, ochranných brýlí. Při zasažení kůži či
očí tyto okamžitě umyjte čistou vodou.

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.

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze

NETTOYANT FACADE 2

  Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE
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