7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ για οικοδομικά κατάλοιπα
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση.
Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται κατά τη
διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά
χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με
ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους
ρύπους που δημιουργούνται με την
πάροδο του χρόνου στους αρμούς
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος

1,05±0,05 kg/lt

pH

0-1

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Άρωμα

Λεμόνι

Εύφλεκτο

Όχι

Aρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 5312/0/99
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

Το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της
DUROSTICK δρα εντός ελάχιστων λεπτών σε κεραμικά πλακίδια ή γρανίτες
που έχουν τοποθετηθεί σε δάπεδα και
τοίχους.
Απομακρύνει οικοδομικά κατάλοιπα
από εργαλεία.
Δεν συνιστάται για διακοσμητικά πλακίδια, μάρμαρα, ασβεστολιθικά πετρώματα και είδη υγιεινής. Η χρήση του καθαριστικού πρέπει να πραγματοποιείται μετά την αρμολόγηση των πλακιδίων
και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον
20 ημέρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/5-7m² επιφάνειας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

εικ.1

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον
παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν είναι διαβρωτικό και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Συνιστάται να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης
στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

402

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt

εικ.2

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής
Ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα,
για να αποφύγουμε τη συσσώρευση ατμών και προστατεύουμε τα μάτια μας με γυαλιά και τα χέρια μας με
πλαστικά γάντια.
Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη
και καλύπτουμε προληπτικά με νάυλον, αντικείμενα όπως, μπαταρίες
λουτρού, ανοξείδωτους νεροχύτες ή
οτιδήποτε άλλο, προς αποφυγή οξείδωσης του υλικού από αναθυμιάσεις.
Πριν από την εφαρμογή συνιστάται
η προληπτική δοκιμή σε ένα πλακίδιο για την αποφυγή διαβρώσεων ή
θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ
σπάνια σε περιορισμένους τύπους
πλακιδίων.
2. Εφαρμογή: Το καθαριστικό πλακιδίων εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια. Το αφήνουμε να δράσει για
2-3 λεπτά τρίβοντας με κοντότριχη
σκούπα (εικ.2) ή σκληρό σφουγγάρι
(εικ.1) και στη συνέχεια ξεπλένουμε
με άφθονο νερό.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για
την αναζωογόνηση των χρωμάτων των
αρμόστοκων.

