C2 CleanTM
Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

APIBŪDINIMAS
C2 CleanTM yra naujos kartos produktas, šalinantis riebalus nuo sutepto betono, plytų, mūro ir
kitų paviršių. C2 CleanTM gali būti skiedžiamas ir juo galima valyti langus, vonios kambario
plyteles, grindis, virtuvinius darbastalius ir daug kitų paviršių. Neatskiestas C2 CleanTM yra
puikus pramoninis valiklis betono, mūro, metalo ir kitiems paviršiams valyti. C2 CleanTM
sudėtyje nėra žalingų, korozinių ir kitų pavojingų tirpiklių ar rūgščių. Jis gali būti plaunamas
vandeniu.

NAUDA IR APRIBOJIMAI
Efektyviai valo biologinės kilmės nešvarumus, langus, vonios kambario, sienų bei grindų plyteles,
virtuvės darbastalius ir kitus paviršius.
Lengvai skiedžiamas kasdieniniam naudojimui, gali pakeisti daugelį namų apyvokos valiklių.

Apsaugo nuo dulkių - betonas tampa blizgus, lengvai prižiūrimas, nereikia jo vaškuoti.
Lengvai naudojamas nereikalinga valymo rutina, gali būti naudojamas su lėtaeige valymo mašina.
Suderinamas su visais C2 ličio kietikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.
Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus
reikalavimus ir taisykles.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pavidalas

Žalsvas skystis

Lyginamasis svoris

1,07

Veiklusis kiekis

-

Iš viso kietosios medžiagos

-

pH

10,5

Svoris

~ 4 kg

Blykstės taškas

>93°C (>200°F) ASTM D 3278

Užšalimo taškas

0°C
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NAUDOJIMAS IR IŠEIGA
PANAUDOJIMO SRITYS:
Prekybos centrų, parkavimo garažų, uostų, transporto depų, stadionų, oro uostų (angarų),
sandėlių, susibūrimo vietų, maisto gamybos patalpų, išskirstymo centrų statybai.
NAUDOJAMAS ANT ŠIŲ PAVIRŠIŲ:
Betono, cementinių plytelių, keramikinių ir vinilo plytelių, plastiko, mūro, marmuro ir granito,
stiklo, epoksidinių paviršių.
IŠEIGA
PAVIRŠIUS

PAVIRŠIAUS TIPAS

Statybinis betonas
Betono blokai

Poliruotas
Lygus
Suskilęs
Rumbuotas

Betonas

Plytos
Plytelės
Blokinės plokštės
Akmuo/plyta

1,5 -3,5 m2/litras

Dažytas

12 – 25 m2/litras

Granitas

Dažytas
Nedažytas

12 – 25 m2/litras

Degtas molis

Plytos
Plytelės
Molis

3,5 – 12 m2/litras

Smiltainis

Nedažytas

1,5 – 3,5 m2/litras

Šiferis
Nedažytas
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

1,5 – 3,5 m2/litras

Marmuras
Klintinis tufas
Klintys

STANDARTINĖ IŠEIGA
1,5 – 3,5 m2/litras

Paviršių valymui palankiausia temperatūra yra 10º C.Nerekomenduojama naudoti C 2 Clean

TM

kai oro temperatūra yra mažiau nei 0º C. Prieš naudojant valiklį užšalusius paviršius reikia
atšildyti arba neleisti jiems užšalti, kitaip C2 CleanTM betonui ar mūrui gali būti žalingas.
Susipažinkite su SAUGOS DUOMENIMIS, esančiais etiketėse ar aprašymuose ir
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PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. Kiekvieną
kartą prieš pradedant dirbti, reikia išbandyti produktą ant norimo dengti paviršiaus ir įsitikinti
produkto tinkamumu bei tikimais rezultatais. Po produkto padengimo, leiskite paviršiui gerai
išdžiūti.
Valiklis padengiamas su šepečiu arba tankiu voleliu. Labai nešvarius paviršius šveisti su
sintetiniu šveitikliu. Nušveistus nešvarumus ir kitas atliekas nuplaukite srauniu vandeniu.
Porėtam betonui nuplauti geriausia purškiamo vandens spaudimo kombinacija būtų 2,75-7,00
Mpa, purškiant vandenį 23-30 litrų per min, naudojant 15-45º purkštuvo antgalį. 60-80º
temperatūros vanduo efektyviau pašalina susidariusias liekanas.
Jautresniems paviršiams plauti reikėtų parinkti tinamą vandens srovę ir spaudimą. Vandens
spaudimas didesnis nei 7,00 Mpa, ir purkštuvo antgalis, kurio purškimo laukas yra mažesnis
nei 15º, gali pakenkti jautresniam betoniniam paviršiui. Vandens srovė, mažesnei nei 23 litrai
per minutę gali sumažinti valymo kokybę ir sąlygoti nepageidaujamą poveikį betonui.

LAIKYMAS
•

Laikymo temperatūra turi būti 4 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.

•

Gerai suplakite priš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę,
laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.

•

Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.

•

Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu
nepašalinkite etikečių.

•

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.
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SKIEDIMAS
•

Labai nešvariems paviršiams – rekomenduojama naudoti koncentruotą;

•

Lengviems nešvarumams pašalinti – rekomenduojama skiesti santykiu 1:10 (1dalis
valiklio ir 10 dalių vandens).

•

Giluminiam valymui naudoti 120ml pakuote su 2-4 litrais vandens.

Pastaba: skiedimo santykis priklauso nuo sutepto paviršiaus būklės ir norimo rezultato.
Produktas pateikiamas 120 ml, 3,5 L ir 20 L talpomis.

REKOMENDACIJOS
•

Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų.

•

Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės nuo paviršiaus turi būti pašalintos drėgnu šepečiu prieš
taikant produktą.Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti
nuo paviršiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.

•

Sudrėkinkite paviršių iš apačios į viršų.

•

Karštesnis vanduo 60-80 °C pagerina valymo efektyvumą.

•

Neleiskite C2 Clean išdžiūti ant paviršiaus, pradėjus džiūti būtinai skalaukite vandeniu.

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.

UAB “STOTRAS”
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt

