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Kat. č.: 5720PROFI CLEANER EPOXI

Špeciálny čistič na odstraňovanie zvyškov epoxidových hmôtProdukt:

Na odstraňovanie šlamov a ďalších zvyškov epoxidových živíc, ktoré môžu vznikať pri spracovaní
škárovacích hmôt na báze reaktívnych živíc pri škárovaní keramických obkladov a dlažieb alebo
sklenenej mozaiky v interiéri aj exteriéri.

Použitie:

Možno použiť aj na čistenie prírodných (i hrubých) kameňov odolávajúcich kyselinám. Možno 
použiť aj na odstraňovanie zvyškov epoxidových živíc na náradí a nástrojoch.

Jednoduchá aplikácia, vysoká účinnosť, ihneď pripravený na použitie.Vlastnosti:

Zloženie: rozpúšťadlá, organické kyseliny

Technické údaje:

Farba žltkastá

Spotreba materiálu cca 0,05–0,1 kg/m²

Hodnota pH cca 2,5

Objemová hmotnosť cca 1,1 kg/l

Konzistencia tekutá

Teplota spracovania:

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

Spracovanie:

molitanová houba

Pracovný postup:

Na suchý podklad sa rozprašovačom nanesie tenká vrstva roztoku a podľa stupňa znečistenia a veku povlaku sa nechá 
pôsobiť po dobu až 5-30 minút. Potom sa povrch očistí vlhkou hubkou alebo bielym padom, poprípade sa použije voda a 
kefa. Následne sa povrch umyje dostatočným množstvom vody. Pozor: vhodnosť použitia a účinok je nutné 
bezpodmienečne otestovať na skúšobnej ploche. Povrchy citlivé na kyseliny môžu byť nenávratne prípravkom 
poškodené. Materiály citlivé na rozpúšťadlá (drevo, lakované povrchy a pod.) musia byť vhodným spôsobom ochránené. 
Príliš dlhá doba pôsobenia prípravku môže ovplyvniť farbu škáry alebo škáru zmäkčiť, poprípade ju narušiť. Preto sa 
vopred overí dĺžka pôsobenia prípravku na škáru. Pokiaľ dôjde k zmäkčeniu škáry, potom je nutné povrch obkladu po 
dlhšiu dobu (1 deň) chrániť pred mechanickou záťažou tak, aby škára opäť vytvrdla.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.

5720

Balenie

fľaša (0.5 l)

1/2

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.
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Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

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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