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MAXCLEAN

®

HÍG TISZTÍTÓSZER BETONFELÜLETEKHEZ
LEÍRÁS
A termék cement- és betonfelületek só-, zsírés olajszennyeződésektől való megtisztítására
szolgál. Speciális összetevői feloldják a
foltokat, amelyeket ezután már könnyű
eltávolítani.

Amint a termék maradványai eltűntek, tiszta
vízzel alaposan mossuk le a felületet és
hagyjuk megszáradni.
Tisztítás
A
szerszámokat
és
munkaeszközöket
használat után azonnal tisztítsuk meg vízzel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
•
•

ANYAGSZÜKSÉGLET
Tisztítószer olajok, állati eredetű zsírok
stb. eltávolításához cement és beton
padlókról, burkolatokról és falakról.
Sók
eltávolítása
téglafelületről,
cementpadlóról és egyrétegű habarcsról.

ELŐNYÖK
• Segít eltávolítani a kizsaluzószerek stb.
hagyta nyomokat, lehetővé téve a felületre
kerülő további rétegek jobb tapadását.
• A terméket koncentrátum formájában
forgalmazzuk, ami igen jó kiadósságot
eredményez.
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
Keverék elkészítése
Hígítsunk fel egy liter MAXCLEAN®-t 5 liter
tiszta vízzel és jutassuk az oldatot az olajjal
vagy zsírral szennyezett, illetve só jelenlétének
nyomait mutató felületre (falak esetén fentről
lefelé). Ha pumpát használunk, 20 %-kal több
vizet adjunk a keverékhez, és 4 perccel az
alkalmazás után vízsugárral alaposan öblítsük
le a felületet.
Felhordás
A tisztítószer alkalmazása két menetben
történik. Először műanyagkefével, majd
közvetlenül
ezután
vastag
sörtéjű
súrolókefével sikáljuk el a MAXCLEAN®-t,
majd hagyjuk hatni 4 – 5 percig.

A MAXCLEAN® becsült anyagszükséglete
0,04 – 0,05 kg/m2. Ezek a számok a felület
adottságaitól és a szennyeződés típusától
függően
változhatnak.
A
pontos
anyagszükségletet előzetes helyszíni próbák
útján lehet meghatározni.
FONTOS TUDNIVALÓK
• Ne alkalmazzuk a terméket márvány,
mészkő, alumínium, króm vagy vasfém
felületeken.
• Grániton történő alkalmazás előtt célszerű
próbákat
végezni;
a
MAXCLEAN®
összetételében korrozív hatású szer, ezért
meg kell tenni az ilyen termékek esetében
szokásos óvintézkedéseket.
• További kérdések esetén és jelen műszaki
adatlapon nem szereplő alkalmazások
ügyében
műszaki
szaktanácsadóink
készséggel állnak rendelkezésre
CSOMAGOLÁS
A MAXCLEAN® terméket 5 és 25 kg-os
kannás kiszerelésben forgalmazzuk.
TÁROLÁS
Bontatlan, eredeti csomagolásban, fedett,
fagytól védett, 5 ºC feletti hőmérsékletű helyen
tartva a tárolhatósági idő huszonnégy hónap.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
A MAXCLEAN® korrozív hatású termék, ezért
kötelező az ilyen termékekre vonatkozó
valamennyi tárolási, szállítási és kezelési
óvintézkedés betartása.

Igény esetén
bocsátjuk
a
adatlapját.

készséggel rendelkezésre
MAXCLEAN®
biztonsági

A termék és az üres csomagolás hulladékként
történő, hatályos előírások szerinti kezelése a
végfelhasználó kötelessége.

Kerüljük a bőrre vagy szembe jutást. A termék
alkalmazása során viseljünk gumikesztyűt és
védőszemüveget. Bőrre kerülése esetén
szappannal és vízzel mossuk le az érintett
részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés
javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós
irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

TECHNIKAI ADATOK
Termékjellemzők
Megjelenés

folyadék

Szín

sárga – színtelen

Sűrűség (g/cm3)

1,1 ± 0,1

pH-érték

1-2

GARANCIA
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.
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