Technický list č.: 53.01

MAXCLEAN

®

TEKUTÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO BETONOVÉ POVRCHY
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:
APLIKACE:

SPOTŘEBA:
UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
ZÁRUKA:

Výrobek určený pro odstraňování solí, mastnot a olejů z betonových a jiných
povrchů na bázi cementu. Jeho speciální složky napadají a rozpouštějí skvrny a
usnadňují jejich odstranění.

Jako čisticí prostředek pro odstraňování olejů, živočišných tuků apod. z
cementových a betonových podlah, dlažeb a stěn.

Odstraňování solí z cihelných povrchů, klasických i jednovrstvých omítek.


Usnadňuje odstraňování činidel na bázi olejů, například odbedňovací oleje apod.,
a poskytuje čistý povrch s vyšší přídržností následných úprav k povrchu.
 Je dodáván jako koncentrát s vysokou vydatností.
1 litr MAXCLEAN se zředí s 5 litry čisté vody. Tímto roztokem se natřou zaolejované
nebo mastné plochy (na svislých stěnách ve směru odshora dolů). Aplikace se provádí
ve dvou vrstvách. První se nanáší štětcem se syntetickými vlákny. Druhá vrstva se
provádí bezprostředně po první pomocí kořenového kartáče za současného drhnutí
povrchu. MAXCLEAN se nechá působit po dobu cca 4 – 5 minut a jakmile zmizí zbytky
výrobku, omyje se plocha čistou vodou a nechá se vyschnout.
Pokud se aplikace provádí stříkacím zařízením, je nutno přidávat do roztoku o 20%
více vody. 4 minuty po nástřiku se povrch umyje tlakovou vodou.
2
1 litr výrobku MAXCLEAN po zředění pokryje plochu cca 20 – 25 m , v závislosti na
druhu a stavu povrchu.




Nepoužívat na vápence, mramor, hliník a ocelové nebo chromované povrchy.
Před použitím na žulovém povrchu je nutno provést předem zkoušku.
Vzhledem ke svému složení podporuje MAXCLEAN korozi. Z tohoto důvodu je
nutno dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.
 Při práci je nutno používat vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice a
brýle.
 Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt dostatečným množstvím
vody.
 Při zasažení očí je nutno vypláchnout je okamžitě vodou a vyhledat lékařskou
pomoc.
5 lt a 20 lt nádoby.
24 měsíců v originálních obalech.
Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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