Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

Természeteskő
tisztító
(NATURSTEIN KRAFTREINIGER)

Terméktulajdonságok
A murexin Természeteskő tisztító erős, felületaktív
tisztítókomponenseket és speciális zsírt és
szennyeződéseket oldó adalékokat tartalmazó lúgos tisztító
szer. Oldja és eltávolítja az általános és
makacs szennyeződéseket; olaj- és zsír-lerakódásokat, gumi
és cipő okozta lenyomatokat, polimer és
viasz-képződéseket, önfényező-emulziókat, ápolószerek
maradványait, egyéb makacs foltokat stb.

Alkalmazhatóság
Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek,
finomkőlap tisztítására. Különösen alkalmas erősen
igénybevett felületek karbantartó tisztítására, továbbá
elszennyeződött ill. helytelenül kezelt felületek alapvagy intenzív tisztítására. Kiválóan alkalmas erősen

Termékadatok
Kiszerelés:
1 liter kanna
Tárolás:
Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva kb. 3 évig.

Műszaki adatok
Anyagszükséglet
Sűrűség
Szín
Feldolgozási hőm.

1 Liter kb. 10 m² ,
szennyeződéstől függően
kb. 1,04 g/cm³
tiszta, sárgás
+ 5°C - +25°C

Bedolgozás
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Javasolt szerszám:
dörzszivacs, törlő-, mosókendő, kefe
Alapfelület:
Polírozott és természetes felületű kövek, különféle kerámia
felületek.
Feldolgozás:
Alap-tisztításhoz: a szennyeződés mértékének megfelelően
hígítatlanul vagy kevésbé szennyezett
felület esetén kb. 1:10 vízzel történő hígításban hordjuk fel a
szert a felületre. Dörzsszivaccsal vagy
mosókendővel egyenletesen elosztjuk a felületen, kb. 10-25
percig hagyjuk kifejteni a hatását, adott
esetben kefével súroljuk a felületet. Nem szabad hagyni
rászáradni terméket. Végül tiszta vízzel lemossuk.
Fenntartó-, karbantartó tisztításhoz: szennyeződéstől
függően kb. 20 g (1 evőkanál), de legfeljebb 1 dl Murexin
Természeteskő tisztítószert a mosóvízbe öntünk és az
aljzatot felmossuk. Csökkentett habzásának
köszönhetően a tisztítószert takarítógépekbe is
használhatjuk. Adagolás: kb. 0,3 – 0,4 liter tisztítószer 10
literenként a takarítógép mosóvizébe keverve.
Fontos figyelmeztetés:
Márványra, eloxált felületre és más alkáli(lúg) érzékeny
aljzatra ne használjuk. Kétséges esetben ajánlott
nem feltűnő helyen próbatisztítást végezni.

Fontos figyelmeztetés!
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
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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
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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