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Savybės ir paskirtis

Produktas yra paruoštas naudojimui, giliai 
įsiskverbiantis, pašalina sunkiausias aliejų ir tepalų 
dėmes. Tinka grindinio trinkelių, plytelių, betoninių 
paviršių, tokių kaip: garažų, dirbtuvių, 
važiuojamosios dalies, šaligatvių ir pan. valymui.

Pagrindo paruošimas

Prieš valydami, mechaniškai pašalinkite organinius 
teršalus tokius kaip samanos ir grybelis. Dėl valytinų 
paviršių įvairovės (spalvos, žaliavos, cheminės 
sudėties ir pan.), prieš valant, rekomenduojama 
atlikti valymo bandymą mažiau matomoje vietoje

Naudojimo būdas

Kiekvieną kartą prieš naudojimą kruopščiai suplakite 
(ne trumpiau kaip 30 sekundžių), kad ingredientai 
gerai išsimaišytu. Preparato negalima skiesti. 
Valomas paviršius turi būti sausas. Suplakus  
skardinėje, produktą užpilkite ant viso užteršto 
paviršiaus. Palaukite kelias minutes, kol atsiras 
baltos nuosėdos, tada nuvalykite nuosėdas 
"sausuoju būdu" naudodami šepetį arba šiurkščia 
kempine. Po valymo paviršių kruopščiai nuplaukite 
vandeniu, pageidautina šiltu ir leiskite išdžiūti. Labai 
stipraus ištepimo atveju rekomenduojama pakartoti 
valymo operacijas. Pagrindo ir jo aplinkos 
temperatūra valymo metu turi būti nuo + 15 ° C iki 
+ 25 ° C. Venkite valyti ant karštų paviršių, esant
stipriems saulės spinduliams ar vėjui, ir jei aplinkos
drėgmė viršija 50%.

Po džiovinimo rekomenduojama apsaugoti išvalytą 
paviršių JURGA PROTECT arba PROOF serijos 
impregnantais.

Saugos rekomendacijos 

Darbo metu laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, 
dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines 
pirštines, darbo drabužius), venkite sąlyčio su oda ir 
akimis. Jei preparatas patenka į akis, nedelsiant 
praplaukite švariu vandeniu ir prireikus kreipkitės į 
gydytoją. Neįkvėpkite garų. Dirbkite lauke arba gerai 
vėdinamose patalpose. 

Sąnaudos 

Preparato sąnaudos priklauso nuo nešvarumo 
laipsnio, pagrindo tipo ir naudojimo būdo.  

Saugojimas 

Laikyti ir transportuoti sausoje vietoje, pavėsyje,  
originaliame sandariai uždarytame inde, esant 
temperatūrai nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.

Galiojimo terminas 
Preparatas sunaudokite per 24 mėnesius nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Gamybos data yra partijos numeris. 
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Sudėtis Lengvas benzinas apdorotas vandeniliu (nafta), 
dimetilketonas, pagalbiniai priedai 

Spalva Bespalvis skystis su baltomis nuosėdomis 
(sumaišius, baltas skystis)

Tankis 0,75-0,85 g /cm³ 20°C 

Kvapas Intensyvus 

Pakuotė 
Skardinė 1 litras 

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo 
metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos 
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite 
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias 
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš 
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo 
techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai 
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų 
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir 
50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas 
produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų 
pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam 
medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais 
ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. 
Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra 
mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma 

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo 
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais 
už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto 
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus 
reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei 
pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai 
turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal 
šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo 
šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti 
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į 
gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir 
pakeičia visus ankstesnius. 

Techniniai duomenis
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