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Savybės

CLEANER REMONT tai paruoštas naudojimui, saugus 
vartotojui, intensyviai veikiantis preparatas, 
statybinių likučių valymui pvz., gipso ir cemento, o 
taip pat glaistymo, tinkavimo, mūrijimo likučių 
šalinimui. Jis taip pat gerai veikia, kai valomos 
suodžių dėmės, kalkių nuosėdos ir lengvos rūdžiai 
dėmės. Valo greitai ir efektyviai. 

Paskirtis

Produktas gali būti naudojamas ant daugelio 
mineralinių ir keraminių paviršių, tokių kaip plytos, 
plytelės, akmuo, keramikos dirbiniai ir kt. Puikiai 
tinka įrankių valymui po mūro ir tinkavimo darbų. 

Pagrindo paruošimas

Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių šiltu vandeniu 
(padidina priemonės efektyvumą). Preparatą 
užtepkite ant nešvaraus paviršiaus, pageidautina 
putų pavidalu (naudojant purkštuvą ). Palaukite 
5-10 minučių. Patrinkite šepečiu arba šiurkščia 
kempine. Nuplaukite vandeniu. Prieš pradedant 
naudoti visame plote, rekomenduojama išbandyti 
pagrindo reakciją į preparatą mažiau matomoje 
vietoje.

Naudojimo būdas

Užneškite produktą ant nešvaraus paviršiaus, 
pageidautina putų pavidalu, tam naudokite buteliuką 
su purkštuvu. Palaukite apie 5-10 minučių, tada 
nuvalykite šepečiu arba šiurkščia kempine. Po 
valymo kruopščiai nuplaukite vandeniu ir  leiskite 

išdžiūti. Jei reikia, pakartokite. Valiklis gali būti 
naudojamas vertikaliems ir horizontaliems 
paviršiams, viduje ir išorėje. Dirbdami patalpose, 
užtikrinkite gerą vėdinimą.  

Pagrindo ir jo aplinkos temperatūra valymo metu 
turi būti + 5 ° C iki + 25 ° C. Venkite valyti karštus 
paviršius, per greitas valiklio džiuvimas trukdys  
kruopščiai nuvalyti paviršių. 

Saugos rekomendacijos 

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

Sąnaudos

Preparato sąnaudos yra apie 10 m² su 1 L. 
Sąnaudos  priklauso nuo užteršimo laipsnio ir 
taikymo būdo. 

Saugojimas

Laikyti ir gabenti sausoje ir tamsioje vietoje 
originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, esant 
nuo + 5 ° C iki + 25 ° C temperatūrai.

Galiojimo terminas 
Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo 
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. 
Gamybos data yra partijos numeris.
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