BETONLÖSER
BETOONI EEMALDAJA

TOOTEST
BETONLÖSER on vedelik, mida
kasutatakse betooni ja tsemendijääkide
eemaldamiseks erinevatelt ehituspindadelt
ja elementidelt.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP
BETONLÖSER sobib eriti hästi
eemaldamaks kiiresti igasugust betooni- ja
tsemendijääki, eelkõige
betoonelementidelt. Tänu BETONLÖSER
puhastusainele muutuvad pinnad
puhtamaks ja värvikamaks, mördipind tuleb
paremini nähtavale.

PAKENDAMINE
Materjal on pakendatud 200L tünnidesse ja
25-30L kanistritesse.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Säilitada ja ladustada temp.üle +5ºC.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti
otsest
Päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka
külma ja pakase eest. Toodet on soovitav
enne kasutusele võttu läbi segada. Peale
kasutamist sulgeda nõu.

Enne pikemat kasutamist ja
esmakasutamisel on alati soovitav proovida
ainet mõne väiksema pinna peal, et saada
ettekujutus aine toimest ja lahjendamisvahekorrast. Metallpinna ennetavaks
kaitsmiseks tutvu ainega MISCHERMISCHERSCHUTZ..
SCHUTZ

OHUTUS
BETONLÖSER on kergelt söövitav
materjal. Kasutamisel soovitatakse selgelt
kanda kummikindaid ning kaitseprille.
Igasugused
kokkupuuted naha või riietega tuleks
koheselt puhta veega maha pesta.
Vajadusel tuleks pöörduda arsti poole.
Materjali käitlemisel tuleb järgida üldisi
keemiliste ainetega töötamise ettevaatusabinõusid.

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD
Olek:
homogeenne vedelik
Välimus:
helekollane
Aktiivne toimeaine mineraalsed happed
Tihedus
u. 1.19 +/- 0.03 g/cm3
Töödeldavus
alates +1 °C
Säilivusaeg
ligikaudu 1 aasta

KASUTUSNÄPUNÄITED
BETONLÖSER lahjendatakse veega
vahekorras 1 : 2 kuni 1 : 5. Vesilahus
kantakse seejärel pinnale kas harja või
rulliga. Lõpuks pestakse kaetud pind üle
puhta veega.
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