Çimento Temizleyici
Beton ve örme duvarlardaki kireç ve çimento izlerinin temizlenmesinde
kullanılan özel imalat temizlik malzemesi.
Kullanım Amacı:
Çimento temizleyici ile, tuğla duvarlar ve betonlar üzerinde oluşan ve çoğu
zaman engellenemeyen çiçeklenmeler sorunsuzca temizlenebilir. Ürünle,
ayrıca, hafif kirlilikler de kolayca temizlenebilir.
Malzeme:
Çimento temizleyici, şeffaf ve az kokulu bir sıvıdır.
İşleme:
Çimento temizleyici, kullanıma hazır olup, inceltilmesine gerek yoktur. Ürün uygulanmadan önce, kirli olan
tuğla duvar veya beton yüzeyleri iyice ıslatılmalıdır. Temizleme malzemesini, daha sonra ağaç enjektörü
veya benzeri bir gereçle, uygulama yapılacak yüzeye püskürtün. Ürün püskürtülürken, açık renkli yüzeyler
„köpürmeye“ başlar. Temizlik, mekanik olarak yapılırsa (örneğin; tahta fırçası ile), çimento temizleyicinin
etkisi daha da yoğunlaştırılabilir. Kirlerin tamamen temizlenebilmesi için, ürünün muhtemelen birkaç kez
uygulanması gerekebilir.
Temizlik maddesi kurumadan önce, temizlenen yüzeyin aşağıdan yukarıya doğru bol su ile yıkanması
gerekir.
Sarfiyat:
Sarfiyat, zeminin kirlilik derecesi ve emiş özelliklerine göre değişir. Ürünün uygulanış şekline göre, her m²
başına yaklaşık 100 – 150 ml gereklidir.
Depolama:
Don tehlikesi olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajı içine kalıp, uzun süre kullanılmayan
çimento temizleyici, tekrar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
EC Tavsiyesine göre içerik maddesi bilgileri:
5 – 15 % inorganik asit, < 5 % noniyonik tensitler, organik asit, koku maddeleri. Hidroklorik asit (tuz ruhu)
içerir.
Ambalaj:
1 l şişe
5 l bidon
Dikkat:
Çimento temizlik ürünü ile çalışırken, gözler ve eller her zaman korunmalıdır. Ürünün giysilerinize sıçraması
durumunda, sıçrayan yerler hemen temiz suyla yıkanmalıdır.
Beton, hazır beton parçalar, yüzü yıkanmış beton döşeme kaplama plaklar, sıvalar, şaplar, klinkerler veya
diğer seramik malzemelerden oluşmayan tüm yüzeylerin üzerleri örtülmelidir.
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Açıklamalar:
Ambalajın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:
Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462
BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb
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