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„RUDŽIŲ öDIKAS“ MANGIA RUGGINE
---------------------------------------gelinis rūdžių valiklis
----------------------------------------Produkto aprašymas:
Gelin÷ priemon÷, specialiai sukurta išvalyti rūdžių d÷m÷ms iš tokių medžiagų kaip marmuras,
granitas, kalkiniai akmenys, skalūnas, terakota, keramika. Sud÷tyje n÷ra rūgščių, tod÷l, ne taip
kaip panašios priemon÷s, ji gali būti saugiai naudojama ant poliruoto marmuro, nepakenkiant
blizgesiui. Gelis veikia greitai ir pašalina rūdis be jokio vargo.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito, skalūmo ir kt. natūralaus akmens valymui
Dirbtinio ir lieto akmens, keramikos, betono valymui

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

(nebent

Šviesiai geltona
1,05 +/- 0,02
7,5 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Prieš naudojimą sudr÷kinkite paviršių švariu vandeniu. Tada užtepkite 5 mm storio rūdžių ÷diko
sluoksnį ant d÷m÷s, kuri turi būti pašalinta, naudodamiesi mentele arba semtuv÷liu. Tolygiai
padengus priemonę ant d÷m÷s leiskite rūdžių ÷dikui veikti, priemon÷ iš pusiau permatomos
geltonos spalvos taps tamsiai violetin÷. Ši spalva rodo, kad reikalinga reakcija rūdžių pašalinimui
įvyko teisingai. Rūdžių ÷diko aktivavimosi laikas gali ženkliai keistis priklausomai nuo medžiagos
ir paviršiaus apdailos. Palaukti paprastai reikia ilgiau, jeigu medžiagos yra poliruotos. Bet kuriuo
atveju būtina atlikti bandymus ir nustatyti aktyvavimosi laiką.
Įvykus reakcijai rekomenduojama nepalikti rūdžių ÷diko ant paviršiaus ilgiau kaip 10 minučių, kad
sureagavusi medžiaga neįsigertų į akmenį. Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens ir pakartokite
procedūrą, jeigu reikia.
Specialūs patarimai:
•

Dengiamos priemon÷s kiekis priklauso nuo d÷m÷s, kuri turi būti pašalinama. Būtina
atkreipti d÷mesį, kad rūdžių ÷dikas yra speciali priemon÷, kuri turi būti naudojama tik ant
mažų paviršiaus plotų, kur yra akivaizdžios d÷m÷s.

Padengimas:
Padengimas priklauso nuo d÷m÷s intensyvumo.
Įpakavimas:
Indai po 1 L, 5 L,

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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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.
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