FACADECLEAN GEL
OPIS IZDELKA
FACADECLEAN GEL je pasti podobno kislinsko sredstvo za čiščenje na osnovi amonijevega bifluorida in se lahko uporablja na
zelo umazanih mineralnih površinah.
UPORABA
FACADECLEAN GEL se hitro aktivira in je primeren za uporabo na mineralnih površinah, kot so granit, peščenjak, beton, skrilavec, opeke, terakota, nepoliranega marmorja, štukature in bazaltnega kamna. Izjemno primeren za čiščenje okrasnega betona
in pranih betonskih plošč. Lahko vpliva negativno na apnenčaste vrste kamna.

ZNAČILNOSTI
• Tam, kjer je sloj patine, jo ne odstrani.
• Biološko razgradljiv
• Lahko se uporablja na skoraj vseh vrstah kamna, lahko vpliva na apnenčast kamen
• Gel omogoča uporabo na vertikalnih površinah

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Bistra

Vonj: 		

Blaga kislina

Specifična teža:

Cca. 1,12 kg / l

pH: 		

Cca. 2

Vsebuje: 		

Amonijev bifluorid

Plamenišče:

Ni vnetljiv

Vrelišče: 		

100 ° C

Temperatura obdelave: Izdelek se uporablja pri vseh temperaturah nad ničlo, nizke temperature upočasnijo aktivnost
		

delovanja.

Oblika: 		

Gelasto, tiksotropna pasta

Razeljevanje:

Izdelek ne razredčite

Viskoznost:

300 - 400 mPas

Vsebnost Vos:

Ne vsebuje organskih topil

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite FACADECLEAN GEL z brizgo pod nizkim tlakom ali ščetko in pustite delovati približno 10 - 60 minut. Med delovanjem
mora površina ostati vlažna! Nato sperite z razpršilcem na vročo ali hladno vodo. Uporabite ga, odvisno od površine pod tlakom
med 50 - 200 bar / 20 l / min. Pod kotom 25 - 45°C. Uporabite hladno ali vročo vodo z največjo temperaturo 50°C. Če je potrebno, postopek ponovite..
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POGOJI UPORABE
FACADECLEAN GEL se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah v suhem vremenu. Nizke temperature lahko upočasnijo
aktivnost delovanja.

TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,2 - 0,3 ltr / m². Poraba je močno odvisna od poroznosti površine ter narave in stopnje onesnaženje.

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v prezračevanem, hladnem prostoru, brez
zmrzali, v skladu z lokalnimi predpisi.
VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, zaščitna očala in zaščito obraza. Ta izdelek je koroziven za kožo in oči. Za
več informacij glejte varnostni list.
OZNAČEVANJE
Nevarnost. Povzroča hude opekline in hude poškodbe oči.

GHS05

GHS07

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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