Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

Intenzív tisztító
(Intensivreiniger)

> sósavmentes
> kül és beltérben használható
> önműködően hat
Terméktulajdonságok
Önműködően ható, speciális savtartalmú tisztító szer. Sósav
mentes, ezért gyenge szagú, nem képez gőzt. Az aktív
savtartalma a szennyeződéseket és lerakódásokat feloldja.
Speciális kiváló minőségű összetevőinek köszönhetően
vízzel egyszerűen fel lehet mosni.

Alkalmazhatóság
Kül és beltérben, cement-, mész- és habarcs-maradékok
eltávolításának nagyhatású, oldószermentes eszköze.
Rozsda, zsír, szappan és minden organikus szennyeződést
és lerakódást, kivirágzást eltávolít.

Termékadatok
Kiszerelés:
1 liter, kanna
5 liter kanna
Tárolás:
Hűvös helyen, +5 oC felett, jól lezárt csomagolásban kb. 3
évig tárolható.

Sűrűség
Szín
Feldolozási hőm.

Fontos figyelmeztetés!
Savra érzékeny felületeknél nem használható! ( polírozott,
csiszolt márványfelületeknél, műkő, dekor csempe, eloxált,
réz, zink, ónozott részek, bronz szerelvények stb.
Ugyancsak nem használható bizonyos műanyagok, nylon,
polyamid esetén sem. Ismeretlen anyagok esetén
próbatisztítást kell végezni. Üzemben lévő fűtéssel
rendelkező felületen nem alkalmazható.

Fontos figyelmeztetés!

Műszaki adatok
Anyagszükséglet

Alapfelület:
Minden, savra nem érzékeny alapfelület (csempe, klinker,
tégla, cottolap, mosott beton,gránit, megdolgozatlan
mészkő, króm, nemesacél)
Feldolgozás:
Egyszerű tisztításhoz a murexin intenzÍv tisztÍtÓt 1:10
arányban vízzel kell hígítani. Erősebb mész- és
cementmaradékokat először mechanikus úton el kell
távolítani, majd enyhén hígított vagy hígítatlan
tisztítószert kell alkalmazni, hatni hagyni, szükség esetén
súrolni. Tisztítás után a felületeket tiszta vízzel le
kell öblíteni. Kényesebb felületeknél, mint a terrazzo és a
márvány, ügyelni kell a megfelelő hígításra.
Próbatisztítást feltétlenül végezzünk!

1 liter kb. 10 m²/ szennyeződéstől
függően
kb. 1,10 g/cm³
zöldes sárga, tiszta
+ 5°C - +25°C

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
kefe, rongy, súrolókefe
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Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő

Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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