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Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych
Opis produktu

Zakres zastosowania

Właściwości

Knauf Środek do usuwania pozostałości
cementowych służy do usuwania nawet
najstarszych pozostałości po różnego typu
zaprawach cementowych. Stosuje się go
również do zmywania pozostałości wapna,
brudu, rdzy, cementu, plam wodnych itp.

Przeznaczony jest do czyszczenia płytek
ceramicznych, kamiennych, klinkierowych,
sanitariatów a także powierzchni
chromowanych, lakierowanych, ze stali
szlachetnej i tworzyw sztucznych. Do wnętrz i
na zewnątrz.

■ wyjątkowo mocne i szybkie działanie,
■ działanie dezynfekujące,
■ nie zawiera kwasu solnego.

Opakowanie:
Butelka 1 l

K401b.pl Knauf Środek do usuwania pozostałości
cementowych
Sposób wykonania
Podłoże zwilżyć wodą. W zależności od stopnia
zabrudzenia rozcieńczyć wodą w stosunku
1:10, nanieść, wyczyścić szczoteczką, po
krótkim czasie działania środka powierzchnię
dobrze zmyć wodą.

■ produktu nie należy stosować na
powierzchnie nie odporne na działanie kwasów
(emalia, marmur itp.),
■ przed całościowym nałożeniem środka zaleca
się przeprowadzenie próby w słabo widocznym
miejscu,

■ narzędzia pracy należy oczyścić wodą,
■ zawiera kwasy, drażni oczy (unikać kontaktu
z oczami),
■ środek chemiczny - w razie połknięcia
niezwłoczne zasięgnij porady lekarza, pokaż
opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

Przechowywanie

Brak danych

■ produkt przechowywać w szczelnie
zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i
zaciemnionym pomieszczeniu niedostępnym

Zużycie / wydajność
zużycie

dla dzieci,
0.08 litr / m²

■

chronić

przed

bezpośrednim

nasłonecznieniem i mrozem,

Forma dostawy

Nr artykułu

■ okres przydatności: 60 miesięcy,
■ opróżnione opakowanie nadaje się do

Środek do usuwania pozostałości cementowych 1 L

81838

recyklingu.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.
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Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa
Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

