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Kat. č.: 5720PROFI CLEANER EPOXI

Speciální čistič k odstraňování zbytků epoxidových hmotProdukt:

Pro odstraňování šlemů a dalších zbytků epoxidových pryskyřic, které mohou vznikat při
zpracování spárovacích hmot na bázi reaktivních pryskyřic při spárování keramických obkladů a
dlažeb nebo skleněné mozaiky v interiéru i exteriéru.

Použití:

Lze použít také pro čištění přírodních (i hrubých) kamenů odolávajících kyselinám. Lze použít také 
pro odstraňování zbytků epoxidových pryskyřic na nářadí a nástrojích.

Snadná aplikace, vysoká účinnost, ihned připravený k použití.Vlastnosti:

Složení: rozpouštědla, organické kyseliny

Technické údaje:

Barva nažloutlá

Spotřeba materiálu cca 0,05–0,1 kg/m²

Hodnota pH cca 2,5

Objemová hmotnost cca 1,1 kg/l

Konzistence tekutá

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +7 °C a pod +30 °C.

Zpracování:

molitanová houba

Pracovní postup:

Na suchý podklad se rozprašovačem nanese tenká vrstva roztoku a podle stupně znečištění a stáří povlaku se nechá 
působit po dobu až 5-30 minut. Poté se povrch očistí vlhkou houbou nebo bílým padem, popřípadě se použije voda a 
kartáč. Následně se povrch omyje dostatečným množstvím vody. Pozor: vhodnost použití a účinek je nutné 
bezpodmínečně otestovat na zkušební ploše. Povrchy citlivé na kyseliny mohou být nevratně přípravkem poškozeny. 
Materiály citlivé na rozpouštědla (dřevo, lakované povrchy apod.) musí být vhodným způsobem ochráněny. Příliš dlouhá 
doba působení přípravku může ovlivnit barvu spáry nebo spáru změkčit, popřípadě ji narušit. Proto se předem ověří 
délka působení přípravku na spáru. Pokud dojde ke změkčení spáry, pak je nutné povrch obkladu po delší dobu (1 den) 
chránit před mechanickou zátěží tak, aby spára opět vytvrdla.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn výrobcem.

Balení:

Kat. č.

5720

Balení

láhev (0.5 l)

1/2

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje
právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené
použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.
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Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým
slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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