PESUAINEET

SAUMAUS- JA PUHDISTUSAINEET
SEMENTTILAASTIT

LITOCLEAN
NESTEMÄINEN HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE
KERAAMISTEN LATTIOIDEN JA PINNOITTEIDEN
PUHDISTAMISEEN
KUVAUS

Jauhemainen puhdistusainetiiviste, pohja-aineena orgaaninen
happo. Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot
(muurahaishappo, kloorivetyhappo ja rikkihappo), mutta ei eritä
myrkyllisiä tai vaarallisia aineita.

PAKKAUKSET

Ämpäri 5 kg - laatikko 4 kpl
Ämpäri 1 kg - laatikko 24 kpl

KÄYTTÖTARKOITUS

Sisä- ja ulkotilojen keraamisten lattioiden ja pinnoitteiden
puhdistaminen seuraavista aineista:
• sementtitahrat, kalkki.
• myös värilliset liiman tai saumauslaastin jäämät.
• saumojen kalkkikerääntymät.
Sopii myös kalkki- ja salpietarikerääntymien poistamiseen
sementtilaasteista ja betonista.

ENNAKKOON SUORITETTAVAT TARKASTUKSET JA
PINTOJEN VALMISTUS
Varmista, että käsiteltävä pinta kestää happoja. Jos epäilyksiä
syntyy, kokeile tuotetta ensin. Suojaa kaikkia ympärillä olevia
materiaaleja, jotka voivat vahingoittua mahdollisista

happoroiskeista. Huokoiset pinnat, kuten toscana terrakotta,
kalkkipinta, kipsibetoni on kostutettava vedellä kyllästymiseen asti
ennen käsittelyä.

KÄYTTÖ

Kostuta käsiteltävä pinta puhtaalla vedellä täyttämällä
sementtisaumat. Levitä tuotetta tasaisesti pinnalle ja anna sen
vaikuttaa noin 5 minuuttia. Puhdista pinta lastalla, huovalla tai
hankaavalla sienellä poistamalla kalkkijäämät. Kerää happoliuos
lattialta sienellä tai kumilastalla ja huuhtele runsaalla puhtaalla
vedellä. Jos pinttynyttä likaa tai pysyviä läikkiä esiintyy, toista
toimenpide. Liuota tuote veteen, jonka pitoisuus on noin 10 %, kun
kyseessä ovat pinnoitteet.

VAROITUKSIA

Älä käytä tuotetta marmorista, travertiinista, rekonstruoidusta
pinnasta valmistettujen, ja yleisesti ottaen kalkkikivien ja
sementtilaattojen puhdistukseen.
Älä käytä tuotetta keraamisilla laatoilla, jotka eivät kestä happoja.
Jos et ole varma, testaa tuotetta ensin.
Ennen tuotteen käyttöä, pue päällesi asianmukaiset
henkilökohtaiset suojavarusteet (ks. turvallisuuteen liittyvää tietoa).
Älä käytä tuotetta käyttötarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tässä
käyttöturvallisuustiedotteessa.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

TUNNISTUSTIEDOT
Olomuoto

Valkoinen jauhe

Aktiivinen aine

100 %

Tulliluokka

2811 1900

Säilytysaika

24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa
kuivassa tilassa.

Tutustu tuotteeseen kuuluvaan käyttöturvallisuustiedotteeseen,
joka on saatavilla pyynnöstä.

TUOTE
ON
KÄYTTÖÖN.

TARKOITETTU

AMMATTIMAISEEN

KÄYTTÖTIEDOT
Sallittu käyttölämpötila

+5 °C - +40 °C

Pintojen käsittelyaika

Noin 5 minuuttia

Menekki

1 kg / 6 – 10 m²

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat
hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan
suuntaa-antava arvo.
Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja
käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen
vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 306
Tarkastus nro 3
Pvm: Maaliskuu 2012

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

www.litokol.it
1

