
Čistící prostředek nové generace ve vodné fázi pro beton, cihly, žulu, pískovec,
keramické a skleněné obklady

POPIS :
Tento výrobek je určen k čištění všech minerálních povrchů
s obsahem křemičitanů od znečištění atmosférického původu
.
VÝHODY :
Neobsahuje kyseliny ani rozpouštědla
Není nutná následná neutralizace povrchu
Lze jej aplikovat postřikem
Nepoškozuje hliník, eloxovaný hliník, sklo, pryž, atd. (není
nutné zakrývat okna)
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný při přepravě

VLASTNOSTI :
▪ produkt ve vodné fázi v tixotropní gelové formě
▪ pH = 8,5
▪ barva nažloutlá
▪ hustota při 20°C = 1,10 g/cm3
▪ chraňte před mrazem (i když přípravek lze použít po
rozmražení, aniž by ztratil svou původní účinnost)
▪ nehořlavý

Spotřeba : 100 až 200 g/m2 podle hrubosti podkladu.

BALENÍ :
v 5 a 20 kg PE  kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. Ředění: Neředit! Přípravek je dodáván k okamžitému
použití.
2. Způsoby nanášení: Váleček, kartáč (všechny typy),
vzduchový nebo jiný postřikovač.
3. Postup: Před aplikací produkt důkladně promíchejte.
Aplikujte na povrch a nechte působit. Důkladně vypláchněte
zdola nahoru tlakovou vodou (studenou nebo horkou). Dle
potřeby postup opakujte.
4. Doba působení: Jedna nebo více hodin. Doporučujeme
aplikaci večer a opláchnutí následující den.
5. Teplota povrchu při použití: od +5 ° C do +50 ° C. Při
extrémních teplotách mimo uvedený rozsah se účinnost
snižuje.

Čištění nářadí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

HYGIENA  A BEZPEČNOST :
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Přesto
s ním zacházejte jako s chemikáliemi. Při zasažení kůži
nebo očí okamžitě umyjte nebo vypláchněte 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.
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  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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