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CLEANER HD
Trinkelių ir betono valiklis

Savybės
„CLEANER HD“ paruošta naudoti valymo priemonė,
mineralinių rūgščių pagrindu. Intensyvus valiklis
skirtas kalkių ir druskos nuosėdoms, gipso,
cemento, suodžių, vandens apnašų, taip pat rūdžių
ir riebalų dėmių pašalinimui. Sudėtyje taip pat yra
dėmių valiklis, jis greitai ir efektyviai valo bei
atkuria natūralią paviršiaus struktūrą ir spalvą. Šis
preparatas rekomenduojamas nešvarumams,
atsiradusiems po statybos darbų, tokių kaip
betonavimas, mūrijimas, tinkavimas, glaistymas,
valyti.
Paskirtis
Šis preparatas pašalina sunkiai valomus
nešvarumus nuo grindinio trinkelių, šaligatvio
plytelių, akmens, palisadų, šaligatvių, važiuojamųjų
dalių ir betoninių dangų, glaistų.
Pagrindo paruošimas
Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių vandeniu,
šiltas vanduo padidina priemnės efektyvumą.
Mechaniškai pašalinkite organinius nešvarumus,
tokius kaip samanos, kerpės. Preparate yra rūgščių,
todėl visus metalinius elementus rekomenduojama
apsaugoti nuo korozijos.

Atsižvelgiant į valomų paviršių įvairovę (spalvą,
žaliavą, cheminę sudėtį ir kt.), prieš valymą
rekomenduojama atlikti bandymą mažai matomoje
vietoje, kad būtų patikrinta, ar neįvyksta
nepageidaujama reakcija (pvz., spalvos
pasikeitimas).
Naudojimo būdas
Užtepkite priemonę ant nešvaraus paviršiaus,
geriausiai putų pavidalu, naudojant buteliuką su
pukštuvu. Palaukite maždaug 5-10 minučių, tada
nuvalykite šepetėliu ar šiurkščia kempine. Po
valymo kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite
išdžiūti. Jei reikia, pakartokite. Preparatą galima
tepti ant vertikalių ir horizontalių paviršių, tiek
patalpų viduje, tiek ir lauke. Atlikdami darbus
patalpose, užtikrinkite gerą ventiliaciją. Pagrindo ir
aplinkos temperatūra valymo metu turi būti nuo +
5 ° C iki + 25 ° C. Venkite valyti ant įkaitusių
paviršių, nes per greitas preparato džiūvimas
apsunkins paviršiaus kruopštų valymą. Po
džiovinimo nuvalytą paviršių impregnuokite JURGA
PROTECT arba JURGA PROOF.
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Saugos rekomendacijos

Saugojimas

Dirbdami laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių,
mūvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines
pirštines, akinius, darbo drabužius). Venkite
patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis,
nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus
vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Laikykite ir gabenkite sausoje ir šešėlinėje vietoje
originaliose sandariai uždarytose talpyklose, kurių
temperatūra nuo + 5 ° C iki + 25 ° C.
Galiojimo terminas
Produktas turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius
nuo pagaminimo dienos nurodytos ant pakuotės.
Pagaminimo data yra partijos numeris.

Sąnaudos
1 litras preparato leidžia nuvalyti nuo 3 m² iki 10
m² paviršiaus. Preparato sunaudojimas didžiąja
dalimi priklauso nuo paviršiaus užteršimo laipsnio.

Techninė informacija
Sudėtis

echniczne
Spalva

Mineralinės rūgštys, paviršinio aktyvumo medžiagos
Bespalvė

Kvapas
Informacje techniczne

Intensyviai dirginantis

Tankis

Apie 1,02 g /cm³ 20°C

pH
Informacje techniczne
Sąnaudos
Pakuotė

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. Kilus
abejonėms prieš pradedant dirbti susisiekite su
techninių konsultacijų skyriumi. Visi techniniai
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C
ir 50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytos
produkto sąnaudos skirtos tinkamai paruoštam,
lygiam pagrindui. Gamintojas neatsako už
netinkamą medžiagos naudojimą, naudojimą
kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta
aukščiau.

3-4
Nuo 0,1 – 0,30 ml/m², priklausomai nuo užteršimo
Buteliukas 1 l, Bakelis 5 l

„Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti techninę
informaciją
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.
Teisingas ir tokiu būdu efektyvus preparato
panaudojimas 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, dėl taisyklių pasikeitimų, gaminio
modifikavimo, techninės pažangos ar kitų priežasčių.
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