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KIRJELDUS Vesinikkloriidhappel põhinev katlakivieemaldusvahend tugeva mustuse eemaldamiseks.

OMADUSED Eemaldab tõhusalt anorgaanilised mustused nagu: lubjakiviladestused, salpeetri õisikud, 
tsement, krohvid, rooste.
Suurepärane esmakordsete põrandate põhjalikuks puhastamiseks.
Ideaalne välipõrandatele.

KASUTAMINE JA SOBIVUS Terrakota, klinker, portselanist kivikeraamika, glasuurkeraamika, klaasmosaiik, happekindlad 
kivid. Mitte kasutada puidul ja happetundlikel materjalidel. Happetundlikelt pindadelt 
eemaldage koheselt lahuse pritsmed ja loputage hoolikalt veega.

KASUTUSVIIS JA 
MANUSTAMINE

Terrakota, klinker, portselanist kivikeraamika, glasuurkeraamika, klaasmosaiik, happekindlad 
kivid. Lahjendage seda vastavalt soovitatud annustele. Kandke toode puhastatavale pinnale 
eelistatavalt kuivana. Laske tootel mõni minut mõjuda. Jätkake loputusfaasiga, kasutades 
survepesurit või käsitsi märgade harjadega.

Ehitusplatside sügavpuhastamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: lahjendage 
toodet veega vahekorras 1:3 või 1:4.

Salpeetri õisikute eemaldamiseks ja klaaskeraamiliste katete puhastamiseks: 
lahjendage toodet veega vahekorras 1:6 või 1:8.

SPETSIIFILISED OMADUSED Välimus: punane läbipaistev vedelik
pH: 0,5+/-0,5
Täpne kaal [g/ml]: 1,10+/-0,020

KASUTAMISEL JA 
SÄILITAMISEL KASUTATAVAD 
ETTEVAATUSABINÕUD

Säilitage toodet originaalpakendites. Vältige toote sattumist ekstreemsetesse 
õhutemperatuuridesse. Kasutamis- ja käitlemisalase informatsiooni saamiseks lugege infolehte.

KEEMILINE KOOSTIS Toote koostisalase enama informatsiooni saamiseks lugege infolehte.

HOIATUSED TOODE ON MÕELDUD AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS. Sellel tehnilisel 
andmelehel sisalduv teave, soovitused toote kasutamiseks ja rakendused põhinevad 
meie teadmistel ja selle dokumendi kuupäeval tootega läbiviidud katsetel. Tootel võivad 
olla erinevad rakendused ja töötingimused võivad erineda olenevalt materjalidest ja 
keskkonnatingimustest, millest me ei ole teadlikud. Seetõttu ei saa Italchimica vastutada 
toote sobivuse ja teie protsesside tulemuste eest, teadmata teie kasutustingimuste üksikasju. 
Soovitame sobilikkuse kinnitamiseks läbi viia väikesemahulised testid. Ettevõte ei vastuta 
oma toodete ebaõige kasutamise eest. Meie tehniline teenindus on valmis, et leida toodete 
kasutamiseks optimaalsed tingimused.


