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Ce 111
Καθαριστικό κεραµικών πλακιδίων και αρµόστοκων
Περιγραφή
Το Ce 111 είναι ένα όξινο καθαριστικό για τα κεραµικά
πλακίδια και τους αρµόστοκους , αποτελούµενο από ένα
συνδυασµό ενεργών και ισχυρών ειδικών καθαριστικών.
Χαρακτηριστικά, εφαρµογές
Αφαιρεί λεκέδες και ρύπους από κεραµικά πλακίδια,
υαλότουβλα και αρµόστοκους όπως:
•
Υπολείµµατα από σοβάδες, τσιµέντα
•
Υπολείµµατα ασβέστη, αρµόστοκου
•
Λεκέδες από χρώµατα, σκουριά
•
Λεκέδες από ποτά, λάδια κ.α.
•
Πολυκαιρισµένους ρύπους που δηµιουργούνται στους
αρµόστοκους κ.α
•

Οδηγίες χρήσεως
Εφαρµόστε το υλικό ως έχει κατευθείαν επάνω στη
ρυπαρή επιφάνεια. Αφήστε το να δράσει για περίπου 2-3
λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε µε σκληρή σκούπα,
βούρτσα ή σφουγγάρι. Μαζέψτε τα υπολείµµατα του
καθαρισµού και ξεπλύνετε µε νερό. Για τον καθαρισµό των
αρµών εφαρµόστε το υλικό επάνω στους αρµούς τρίψτε
τοπικά µε ένα σφουγγάρι και ξεπλύνετε µετά από 2-3
λεπτά µε νερό. Σε περίπτωση πολύ επίµονων λεκέδων
επαναλάβετε την διαδικασία
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:
Πυκνότητα:
PH:
Ευφλεκτότητα:
Περιεκτικότητα σε ανιονικά
τασιενεργά:

διάφανο υγρό
1,05 kg/lit
≤1
όχι
≤ 5%

Κατανάλωση
4-5m2/lit
Συσκευασία
Πλαστικά δοχεία του 1 και 5 lit
Παρατηρήσεις
Η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή του καθαριστικού
πρέπει να κυµαίνεται ανάµεσα στους +5 οC και στους +40
ο
C. Πριν την εφαρµογή του προϊόντος συνίσταται η
προληπτική δοκιµή του σε ένα µεµονωµένο πλακίδιο για

την αποφυγή τυχόν διαβρώσεων που παρατηρούνται
πολύ σπάνια και σε ελάχιστους τύπους πλακιδίων.
Το Ce 111 είναι ακατάλληλο για τον καθαρισµό
µαρµάρων, τούβλων, ασβεστούχου πέτρας,
διακοσµητικών πλακιδίων, ειδών υγιεινής καθώς και
επιφανειών που έχουν αρµολογηθεί σε διάστηµα
µικρότερο από τις προηγούµενες 15 ηµέρες.
Αποθήκευση
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 36 µήνες στην αρχική
σφραγισµένη συσκευασία.
Προφυλάξεις – ασφάλεια
Να φυλάσσεται σε χώρο σκιερό µακριά από παιδία
Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα και τα ρούχα
Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ξεπλύνετε µε
άφθονο νερό
•
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή.
•
•
•
•

Σηµειώσεις
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι
πληροφορίες για τα προϊόντα της petrocoll παρέχονται µε καλή
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές
συνθήκες. ∆εδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής
δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των
υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης του
προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη σχέση δεν
µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ
αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων
πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των
τεχνικών φυλλαδίων τους.
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