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Savybės

Cleaner BR yra paruošta naudoti, saugi vartotojui, 
intensyviai valanti ir pašalinanti kalkių, druskos, taip 
pat gipso, cemento, suodžių, vandens nuosėdas ir 
lengvas rūdžių dėmes. Valo greitai ir efektyviai, 
atkuria natūralią paviršiaus struktūrą. Gali būti 
naudojama daugeliui mineralinių paviršių, pvz., 
plytoms, plytelėms, trinkelėms ir kt.

Paskirtis

Produktas gali būti naudojamas tiek patalpose, tiek 
lauke, ant vertikalių ir horizontalių paviršių. Išvalo 
nešvarumus iš daugumos mineralinių statybinių 
pagrindų, tokių kaip čerpės, klinkerio ar keraminės 
plytelės ir trinkelės,  klinkerinės ar rankomis 
formuotos plytos ir nepoliruotas  natūralus akmuo. 
Šis produktas rekomenduojamas valyti nešvarumus, 
atsiradusius po statybos darbų, pvz., betonavimo, 
mūro, tinkavimo, injektavimo. CLEANER BR idealiai 
tinka statybinių įrankių valymui po mūro ir tinkavimo 
darbų.

Pagrindo paruošimas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių vandeniu, šiltas 
vanduo padidina priemonės efektyvumą. Mechaniniu 
būdu pašalinkite samanas dirvožemio likučius ir 
kerpės. Preparate sudėtyje yra rūgščių, todėl 
rekomenduojama apsaugoti visus metalinius 
elementus nuo korozijos. Dėl valytinų paviršių 
(spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir kt.) 

įvairovės, rekomenduojama atlikti bandymą mažiau 
matomoje vietoje, kad būtų galima patikrinti, ar 
neįvyksta nepageidaujamos reakcijos (pvz., spalvos 
pasikeitimas).

Naudojimo būdas

Priemonę pageidautina naudoti putų pavidalu, 
naudojant purkštuvą. Po užpurškimo palaukite apie 
5-10 minučių, valykite kietu šepečiu arba šiurkščia 
kempine. Išvalius gausiai plauti vandeniu ir palikti 
paviršių išdžiūti. Jei reikia, valymą pakartokite. 
Priemonė gali būti naudojama vertikaliems ir 
horizontaliems paviršiams , viduje ir išorėje. 
Atliekant darbus patalpų viduje pasirūpinkite gera 
ventiliacija. 
Pagrindo ir aplinkos temperatūra valymo metu 
turėtų būti nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Venkite 
įkaitusių paviršių valymo, per greitas valiklio 
džiuvimas apsunkins paviršių valymą. Po džiovinimo, 
išvalytus paviršius apsaugokite paviršių 
impregnantais JURGA PROTECT arba JURGA PROOF.

Saugos rekomendacijos

Darbo metu laikykitės darbų saugos taisyklių, 
dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines 
pirštines, akinius, darbo drabužius) Venkite kontakto 
su oda ir akimis. Jei valiklis patenka į akis, 
nedelsiant praplaukite švariu vandeniu ir prireikus 
kreipkitės į gydytoją.

CLEANER BR     

Klinkerio valiklis
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Saugojimas 

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

Galiojimo terminas 

Preparatas turi būti sunaudotas per 24 mėnesius 
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Gamybos data yra partijos numeris. 

Sudėtis Rūgštys, paviršinio valymo priemonės 

Spalva Bespalvis 

Kvapas Švelnus 

Tankis Apie 1,00 g /cm³ 

pH 3-4

Sąnaudos Nuo 0,1 – 0,35 ml/m², priklausomai nuo nešvarumų 

Pakuotė Purkštuvas 0,5 litro, buteliukas 1 litras, bakelis 5 litrai 

Papildoma informacija

Preparatas nėra 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. Gamintojas neturi 
įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo 
naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei 
aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus 
preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės 
objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo 
produkto kokybei. Gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas negali  būti laikomi atsakingais už 

nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto 
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šios kortelės turinį, pvz., pasikeitus 
reglamentams, modifikavus gaminį, ar esant kitoms 
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.

Informacje techniczne

Informacje techniczne

Sąnaudos

Valiklio sąnaudos apie 10 m² - 1 L.  Sąnaudos  
priklauso nuo paviršiaus užterštumo ir naudojimo 
būdo.
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