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Natur- und Kunststeinreiniger

Descrierea produsului
Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Lichid incolor.
Pentru îndepărtarea murdăriei, uleiurilor și grăsimilor, a urmelor de funingine etc. de pe suprafețe
de beton, beton spălat, de ex. pe pardoseli și fațade.
Exemple de utilizare:
 Natur- und Kunststeinreiniger nediluat:
Pentru îndepărtarea murdăriei accentuate, cum ar fi cele provocate de uleiuri de motor, în
special dacă aceste pete au format deja un strat de crustă.
 Natur- und Kunststeinreiniger diluat 1 : 1 cu apă:
Pentru îndepărtarea petelor de ulei care nu s-au uscat încă.
 Natur- und Kunststeinreiniger diluat 1 : 2 până la 1 : 5 cu apă:
Pentru curățarea suprafețelor de beton cu urme ușoare de ulei, sau murdărie.
Concentrația adecvată se stabilește prin efectuarea unor încercări la fața locului.
După curățarea cu Natur- und Kunststeinreiniger, suprafața se spală bine cu apă.

Proprietăți

Nuanțe
Descompunere biologică

Ambalaje/Capacitate
recipient
Depozitare
Asigurarea calității

Puternic alcalin, foarte concentrat, neinflamabil, conține tenside ce se descompun biologic, dar fără
conținut de solvenți cu halogeni. Dizolvă și emulsifică impuritățile pe bază de uleiuri și grăsimi, astfel
acestea pot fi îndepărtate ulterior cu apă.
Natur- und Kunststeinreiniger poate fi utilizat în diferite concentrații, în amestec cu apă, astfel
utilizarea lui este economică.
Se îndepărtează cu apă, după un timp de așteptare adecvat, în funcție de gradul de murdărire al
suportului. Poate fi utilizat și la interior.
Incolor.
Cu tenside ce se descompun biologic, corespunde cu RVO a legislației germane cu privire la
soluțiile de spălat.
 1 L.
Se depozitează în ambalajul etanș, ferit de îngheț.
Termen de valabilitate: cca 3 ani.
Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimiștii
din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la
ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management
ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible
Care.
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Date tehnice
Consum
Densitate
Punct de aprindere
Valoare pH
Solubilitate în apă

2

În funcție de domeniul de utilizare, 1 L pentru 30 – 50 m .
1,04 kg/l.
Neinflamabil.
Cca 13.
Miscibil în orice raport de amestec.

Prelucrare
Prelucrare

Natur- und Kunststeinreiniger se aplică cu pensula, bidinea, cârpă, sau prin pulverizare pe
suprafața ce urmează a fi curățată și se așteaptă în funcție de gradul de murdărire a suprafeței.
În cazul suprafețelor puternic murdărite se recomandă prelucrarea suplimentară cu o perie, pâslă
sau un burete.

Recomandări
Dezafectare

Informații suplimentare
Asistență tehnică

Suport tehnic

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor
problematice. A nu se dezafecta ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape.
Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.
A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
 0800.800.600
 tehnic@caparol.ro
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