VYPLŇOVÁNÍ SPÁR A PRUŽNÉ UTĚSŇOVÁNÍ

ADESIT CLEAN

ADESIT
CLEAN
Čisticí prostředek po spárování s kyselou reakcí.

Technické charakteristiky
Kyselý čisticí prostředek na keramické dlaždice. Je určen k odstraňování vápenného výkvětu, zbytků vápna, sádry, cementu
atd., z keramické a cotto dlažby. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen s obsahem vápence všeobecně.

Oblasti použití
Čištění zbytků cementu, vápna, vápenného výkvětu, zbytků cementových spárovacích hmot z povrchu keramických dlaždic,
skleněné mozaiky na stěně i podlaze. Čištění toskánského cotta před finální úpravou.
POZOR: před použitím se ujistěte, že plocha určená k čištění je odolná vůči kyselinám.

Důležitá upozornění





během používání ADESIT CLEAN neustále používejte rukavice a ochranné brýle.
vyhněte se přímému kontaktu s kůží a očima, v případě, kdy k němu dojde, dostatečně vypláchněte vodou a
mýdlem. Ve vážných případech vyhledejte lékaře.
nepoužívejte na mramor, ostatní vápenité kameny, jejich komposity a deriváty, vždy si ověřte, zda je povrch
určený k čištění odolný proti kyselinám.
nepoužívejte na keramické dlaždice nebo smaltované vany, které nejsou odolné vůči kyselinám.

Způsob použití
Před použitím zakryjte vše, kde by mohlo dojít k potřísnění výrobkem. Savé podklady je nutné před použitím ADESIT
CLEAN předem důkladně navlhčit vodou. Naneste výrobek mopem nebo kartáčem a nechte působit 5 minut, oškrábejte
špachtlí, odrhněte kartáčem nebo abrazivní houbou (Scotch-Brite střední zrnitosti). Na odolné krusty a skvrny postup
opakujte. Tekutinu odsávejte z podlahy houbou nebo průmyslovým vysavačem, následně opláchněte dostatečně vodou a
povrch osušte hadrem.

___________________________________________________________________________
1

VYPLŇOVÁNÍ SPÁR A PRUŽNÉ UTĚSŇOVÁNÍ

ADESIT CLEAN

Postup během aplikace a nanášení
ADESIT CLEAN může způsobovat podráždění pokožky. Doporučujeme používat gumovou obuv, rukavice a ochranné brýle
během všech fází manipulace s výrobkem. Pokud bude používán v uzavřených místnostech, zajistěte větrání. V případě
kontaktu s očima vypláchněte dostatečně vodou a kontaktujte lékaře.
Při kontaktu ADESIT CLEAN s kovovým povrchem může způsobit korozi. Nenechávejte ADESIT CLEAN dlouhou dobu na
povrchu spár, povrch důkladně opláchněte vodou, aby se zabránilo změně barevného odstínu. Chcete-li odstranit výkvět ze
spárovací hmoty, počkejte alespoň 28 dnů pro vyzrání před provedením čištění.

Technické údaje [při +23°C a 50% rel.vlh.]
Vzhled
Barva
Skladování
Bezpečnost

tekutina
transparentní
24 měsíců v orig. obalu na suchém místě. NENÍ MRAZUVZDORNÉ.
dráždivé
Před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v BL
NE
28111980

Hořlavost
Celní kód
Údaje ke zpracování
Teplota při zpracování
Doba čekání před prvním oplachem
Spotřeba

od +3°C do +40°C
5 min
2,5 – 5 kg / m2

Balení ADESIT CLEAN

kanystr 5 l
balení po 12 lahvích á 1 l

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za
návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti
účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

___________________________________________________________________________
2

