AKMENS VALIKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

UltraStripper Gel
---------------------------------------------------------------------------------------------------stipraus poveikio skystas valiklis vertikaliems paviršiams, skirtas pašalinti įvairioms
d÷m÷ms nuo natūralaus akmens
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Ypač efektyvus valiklis visų tipų nešvarumams kaip riebalai, dulk÷s, aliejin÷s d÷m÷s. Puikiai tinka
pašalinti labai atsparias įvairaus pagrindo medžiagas nuo grindų ir sienų. Taip pat tinka giliam
siūlių bei tarpelių valymui. Ypatinga gelin÷ sud÷tis palengvina fasadų, sienų apdailos valymą, kai
negalima arba labai sud÷tinga naudoti skystą valiklį.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito ir kt. natūralaus akmens valymui
Dirbtinio ir lieto akmens, cemento valymui

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Skaidri su raudonu atspalviu
1,00 +/- 0,02
13,0 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Užpilkite priemon÷s tiesiai ant valomo akmens paviršiaus, naudokite šepetį arba mentelę. Palikite
5-10 minučių. Nuplaukite dideliu kiekiu vandens tuo pat metu intensyviai trindami, kad
efektyviausiai pašalintum÷te nešvarumus. Jeigu įmanoma, galima naudoti aukšto sl÷gio vandens
plovimo mašiną. Jeigu reikia, procedūrą pakartokite.
Gerai nuplaukite paviršius švariu vandeniu, kad nusaus÷jęs purvas v÷l nenus÷stų į tarpelius ir
jungtis ir, jeigu įmanoma, pašalinkite vandenį vakuumu.
Produktas yra paruoštas naudojimui, skiesti vandeniu ar kitais skiedikliais nereikia.
Padengimas:
Akmens arba cemento paviršiaus valymui vieno litro priemon÷s pakanka 5-8 kv.m. Sąnaudos
priklauso nuo purvo kiekio.
Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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