TopStone TOP Fe Cleaner
Odstraňovač výkvětů rzi - bez zápachu
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Speciální produkt z programu TopStone
pro kamenné koberce a povrchy

Funkce:
-

Možnost využití:
-

díky svému mírnému aroma vhodný pro použití v interiéru i
exteriéru
vhodný pro všechny kamenné povrchy
navrací původní barevnou strukturu podkladu

Vlastnosti:
-

TOP
Fe
Cleaner

rozpouští anorganické nečistoty (např. epoxidové závoje,
výkvěty a usazeniny rzi)
nečistoty lze po jejich rozpuštění beze zbytku smýt vodou

koncentrovaný čistič, obsahující směs speciálních kyselin a účinných látek
vysoce účinný a beze zbytku vodou smývatelný
bez zápachu a nevytváří páry, šetrný k životnímu prostředí

Balení a vydatnost:
Maloobchodní balení 1,0 l / cca 12-30 m / l (dle míry znečištění).
Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Skladování:
V uzavřeném balení v chladu až do 2 let. V originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

STOUNY RADÍ:
Návod k aplikaci:
1. Top Fe Cleaner je připravený koncentrát, který se neředí. Naneste na postiženou plochu lokálně, pomocí štětce,
při větším plošném rozsahu aplikačním válečkem.
2. Po 2-3 min. působení plochu prokartáčujte kartáčem s nylonovým chlupem a přetřete hadrem.
3. Při úbytku pojiva na povrchu doporučujeme plochu celoplošně vyčistit a nechat vyschnout min. 2-3 dny a po té
přelakovat revitalizačním nátěrem TopVital nebo PolyaStone Vital.
Doporučení: U velmi silného a odolného znečištění doporučujeme postup zopakovat nebo použít profesionální
čistící zařízení z naší půjčovny.
Upozornění: Neaplikujte na plochy citlivé na kyseliny, např. leštěný mramor, vápenec, dekorační dlažbe, email,
zinek, eloxal, dřevo. Chraňte sousedící plochy. V případě kontaktu s těmito plochami je rychle omyjte vodou.
Před aplikací vždy proveďte zkoušku.

Technická data:
Hustota

cca 1,1 g/cm

PH- hodnota

< 1 (koncentrát)

Vzhled

čirý, oranžově červený

Aroma

ovocné

Rozpustnost ve vodě

velmi dobrá

Ochrana životního prostředí:
Obsažené tenzidy jsou odbouratelné dle
WRMG. Bez fosfátů. WGK 1 dle VwVws z
17.5.99.
Likvidace:
Kód odpadu: 08 0112. Balení je z recyklovatelného polyetylenu (PE), nezávadného
pro životní prostředí. Vymyté nádoby
předejte sběrné službě (viz etiketa).
Bezpečnost:
Obsažené látky: < 5% neionické tenzidy,
kyseliny, pomocné látky.
Ustanovení o nebezpečných látkách:
označení dle směrnice EU 1999/45/EU:Xi,
dráždivý. Dráždí oči. Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů
dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál,
aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ
ručení.
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