LITOCLEAN EVO
КИСЛОТОВМІСНИЙ ОЧИСНИК
ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

НАНЕСЕННЯ

ОПИС

Litoclean EVO - це концентрований кислотовмісний миючий засіб
для фінішного прибирання керамічних поверхонь. Для ефективного
видалення залишків цементних затирок, висолів.

ПЕРЕВАГИ
-

Малоагресивний стосовно цементної затирки.
Не змінює колір шва.
Діє негайно і не утворює токсичні і отруйні випаровування.
Інноваційна формула дозволяє уникнути ризиків під
транспортування.

час

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для швидкого видалення залишків цементу і цементних
затирок, сольових і вапняних відкладень, темпери, вапна з поверхні
керамічної плитки, керамограніту, скляної мозаїки, теракоти, мармуру
та ін. Як у приміщенні, так і на вулиці, на підлогах і стінах. Продукт,
при правильному використанні, не пошкоджує шов, виконаний
традиційними цементними сполуками, і здатний видаляти будь-які
висоли, які можуть утворитися на поверхні, відновлюючи однорідний
колір затирки.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ШВОВ

К очистке керамической облицовки от следов цементных клеев и
затирочных составов приступать через 7 дней после затирки швов.
Убедиться, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию
кислот. Для проверки выполнить пробное нанесение. Защитить
все окружающие материалы, которые могут быть повреждены от
попадания на них кислоты.

Продукт майже завжди використовується в розведеному вигляді.
Розбавте продукт у співвідношенні від 1:1 до 1:10 холодною водою
залежно від матеріалу і видаляємого забруднення.
Нанесіть рідину на зовнішню поверхню і рівномірно розподіліть її.
Залиште на 5-10 хвилин, а потім розпочинайте роботу за допомогою
білої повсті (арт. 109 GBNC), щоб видалити залишки. Видаліть залишки
рідини з поверхні ганчіркою, прогумованими скребком або миючим
пилососом. У кінці ретельно промийте водою і ретельно висушіть.

УВАГА

• Не використовуйте занадто концентрований продукт
• У разі свіжозатертих підлог бажано почекати не менше 7 днів після
затирання, перш ніж мити Litoclean EVO.
• У разі поверхонь з мармуру, розбавте продукт водою у співвідношенні
1:10, в той час як у разі зістареного мармуру, розведіть продукт водою
у співвідношенні 1: 3.
• Не використовуйте продукт на поверхнях з мармуру або інших
полірованих вапнякових матеріалах, оскільки вони можуть втратити
свій блиск.
• Зробіть пробу на невидимій ділянці, якщо матеріал невідомий або є
які-небудь сумніви щодо його стійкості до хімічних речовин.
• Під час роботи з продуктом надягайте відповідний захисний одяг
(гумові рукавички, маску і захисні окуляри). Дотримуйтесь інструкцій
у паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Зовнішній вигляд

Прозора рідина

Колір

Блакитний

Запах

Трохи ароматний

pH (5% розчину)

2,5 ± 0,4

Температура експлуатації

Від +5°C до +35°C

Час впливу продукту

Приблизно 5 - 10 хвилин

Витрачання

1 л на 10-15 м2 залежно від розведення і типу матеріалу

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в оригінальній закритій упаковці, в сухому прохолодному місці. Боїться морозу.

УПАКОВКА

Флакон 1 літр

12 шт у коробці

