C2 Degrease
APIBŪDINIMAS
Aplinkai nekenksminga puiki alternatyva pramoninaims riebalų šalinimo tirpikliams, kuris
prasiskverbia ir pasalina demes neturėdamas savo sudėtyje rugščių,kaip dauguma pramoninių
valiklių. C2 Degrease pašalina išplitusias tepalų, riebalų, lipnios juostos likučius ir guminių
padangų žymes.Produktas yra lengvai naudojamas ir suderinams su kitais C2 linijos produktais. C2
Degrease yra puikiai tinkamas naudoti grindų paruošimui, sandeliams, gammyklose, automobilių
parduotuvėse ir kituose pramoninėse vietose kad apsaugoti dangą ir betono paviršių, bei pagerinti
išvaizdą ir prailginti grindų tarnavimo laiką.

PRIVALUMAI
•

Greitai prasiskverbia ir emulsuoja visų rūšių riebalus ir alyvą.

•

Pašalina daugelį klijų ir dažų likūčių.

•

Ekonomiškas. Skiedžiamas nuo 4 iki 200 dalių vandens.

•

Nedegus. Mažas toksisškumas.

•

Sudėtyje yra lengvai biologiškai skaidžių elementų

•

Saugesnė alternatyva ketonui, benzenui, chluorui, aromatiniams ir kitiems tirpikliniams
valikliams.

•

Lengvai naudojamas teptuku arba žemo stėgio purštuvu,

•

sudėtyje nėra chluorom fluorintų aromatinių arba angliavandeninių tirpiklių ar fosfatų.

Gali nepašalinti įsisenėjusių alyvos/riebalų dėmių, tokiu atveju naudoti C2 Stain Safe.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pavidalas

Permatomas gelsvas skystis, švelnaus kvapo

Lyginamasis svoris

1,02

pH

2017-06-08

Svoris

3,84 kg

Blykstės taškas

>100°C (213°F) ASTM D3278

Užšalimo taškas

-7°C (19°F)

Lakusis organinis junginys

<0,5%

PARUOŠIMAS
Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius

C2 Degrease
paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite
politeleną ar kitas apsaugines medžiagas.
PAVIRŠIAUS IR ORO TEMPERATŪRA
Jokiu būdu neneaudokite jei oro ir paviršiaus temperatūra yra žemiau užšalimo arba didelis
minusas per naktį, nes tai glai pakenkti betonui. Geriausiai kai oro ir paviršiaus temperatūra yra
10ºC (50 ° F ), nes prie tokios temperatūros tiek valymo tiek džiūvimo procesas yra efektyvesnis.
Jei temperatūra sumažėtų palaukite kol paviršius įšils.
ĮRANKIAI
Naudokite atskiestą C2 Degrease su žemo slėgio purkštuvu, paskirstant produktą su tankiu valymo
šepečiu arba mikropluosšto šluoste. C2 Degrease taip pat glai būti naudojamas automatiniuose
valymo įrenginiuose ir slėginiuose plovikliuose.
Rekomenduojamas slėginis plovimas 400–1000 psi (2.75 – 7 MPa) su 20-30 litrų vandens per
minutę, geriausias derinys skalauti/plauti porėtą betoną. Naudokite 15–45°purškimo antgalį. Šiltas
vanduo iki 60°C (140°F ) gali pagerinti valymo efektyvumą.
LAIKYMAS/SANDĖLIAVIMAS
•

Laikymo temperatūra turi būti 7 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių,
tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas,
pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.

•

Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.

•

Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu
nepašalinkite etikečių.
Produktas pateikiamas 3,5 L ir 20 L ar 200Ltalpomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
PASTABA: Informacija pateikiama žemiau yra pateikiama remaintis architektais kuriant
specifikacijas produktams kurie pagal sutartį yra gaminami Crete Colors International ir neturėtų
būti traktuojama kaip pilnas informacijos šaltinis apie produktą.
•

Būtinai išbandykite bent 1,5 m. X 1,5 m. plotą, kad užsitikrinti jog produktas yra tinkamas
Jūsų paviršiui.

•
•

Laikykitės produkto taikymo instrukcijų.
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Skiedimas
Produktą skieskite tik taip kaip nurodyta, jokiu būdu nedarykite savaip. Produktas turėtų būti
atskiestas su karštu arba šaltu vandeniu. Naudokite minkštą vandenį, kad pagerintumėte rezultatus
esant dideliam skiedimo lygiui. Mažiausias rekomenduojams skiedimo santykis yra 1 dalis
koncentrato su 4 dalimis vandens. Visada išmėginkite norėdami pasiekti gerų rezultatų.
• Didelių alyvos ir riebalų dėmių šalinimas
1 dalis koncentrato: 4 dalys vandens
• lengvos alyvos ir riebalų dėmių šalinimas
1 dalis koncentrato: iki 50 dalių vandens
• Lipnios juostos likučiai
1 dalis koncentratas: iki 19 dalių vandens
• Dažų ir sandariklio likučiai
1 dalis koncentratas: iki 9 dalių vandens
• kasdienio aptarnavimo valymas
1 dalis koncentratas: 100-200 dalių vandens
• Aukšto slėgio plovyklose arba autoskruberiai
1 dalis koncentratas: min. 50 dalių vandens

SAUGUMO INFORMACIJA
Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC
MSDL

partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2

produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant
susisiekite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.
Internetine prieiga:
www.infotrac.net
Telefonu:
+1- 352-323-3500
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PIRMOJI PAGALBA
PRARIJUS:
Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
SĄLYTIS SU AKIMIS:
Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių
švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.
SĄLYTIS SU ODA:
Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. NEBANDYKITE
neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
ĮKVĖPUS:
Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas
išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.
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