C2 MaintenanceTM
Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis

APIBŪDINIMAS
C2 Maintenance tai patentuotas koncentruotas ličio molekulėmis prisotintas valiklis specialiai
skirtas betoninėms grindims kurios buvo padengtos naudojant C2 Super Hard, C2 Hard , C2 Seal.
Šiame produkte yra ličio silikato dalelių, kurios įsikverbdamos į betoną, padeda išlaikyti betono
kietumą naikindamas betkokius kalcio hidroksido likučius likusiuis nuo praėjusių medžiagų
taikymo.
Tai unikalaus derinio valiklis skirtas ne tik riebalams šalinti bet ir daugumai paprastų purvo likučių
nuo paviršiaus. Jis puikiai tinka naudoti vidaus patalpose sandeliuose, parduotuvėse, prekybos
centruose, ligoninėse, mokyklose ir t.t..
C2 Maintanance buvo specialiai sukurtas siekiant išsaugoti ir palaikyti ličio silikato keitumą ir
tankumą, jį taip pat galima naudoti kaip veiksmingą grindų priežiūros valiklį ant beveik betkurių
betoninių grindų, įskaitant betono grindis kurios buvo apdorotos su natrio ir kalio silikatais.
Reguliarus valymas su C2 Maintanance užtikrina puikią išvaizdą ir yra ekonomiškas.

NAUDA IR APRIBOJIMAI
Efektyvus šalinant riebalus ir purvus nuo paviršiaus.
Ideliai išlaiko blizgesį ir kietumą ant betoninio paviršiaus apdorodamas jas ličio pagrindu.
Lengvai skiedžiamas kasdieniniam naudojimui ir kietininimui.
Subalansuotas lengvam pervežimui ir laikymui.
Geriausias poliruotiems ir labai poliruotiems paviršiams.
Lengvai naudojamas nereikalinga valymo rutina, gali būti naudojamas su lėtaeige valymo mašina.
Suderinamas su visais C2 ličio keitikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.
Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus
reikalavimus ir taisykles.
Apribojimai
Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų.Naudojimo sąlygos
montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio
rezultato.

Gali pilnai nepašalinti stipriai įsigėrusių dėmių.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Pavidalas

Permatomas skystis, muilo kvapo

Lyginamasis svoris

1,00

Veiklusis kiekis

-

Iš viso kietosios medžiagos

-

pH

9,87

Svoris

3,8 kg

Blykstės taškas

>93°C (>200°F) ASTMD 3278

Užšalimo taškas

-

Lakusis organinis junginys

<1%

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir
taikymą.

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.

Reikmenys
Naudokite lėtaeigęvalymo mašiną arba mikropluošto šluostę.
Oro ir paviršiaus temperatūra
Jokiu būdu neneaudokite jei oro ir paviršiaus temperatūra yra 4ºC (40 ° F ). 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.
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LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS
•

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.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Skiedimas
Prieš taikymą sumaišyke 120 ml C2 Maintanance koncentrato su 10 litrų šviežio vandens.
Giluminiam valymui 120 ml Maintanance atskieskite su 7,5 litrų šviežio vandens.
Produktas pateikiamas 120 ml, 3,5 L ir 20 L talpomis.
Naujam ar esamam, tamsintam ar spalvotam, bei poliruotam betonui, štampuotam betonui,
cementinėms plytelėms, terasinėms grindims ir paviršiams kurie buvo apdoroti su natrio arba kalio
silikato kietikliais.
•

Taikyti su lėtaeige valymo mašina arba mikropluošto šluoste.

•

Atliekant įprastinį paviršiaus valymą, paviršiaus skalavimas nėra būtinas. Leiskite lėtaeigei
valymo mašiani tiesiog jį susiurbti jį, arba tiesiog sugerti naudojamą skystį ir teršalus.

•

Po giluminio valymo neleiskite valikliui išdžiūti ant grindų. Perskalaukite geai su vandeniu.

•

Kad padidinti blizgesį, nupoliruokite švelniausiu (baltu) poliravimo padu.

•

Išvalykite visas naudotas priemones švariu vandeniu.
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REKOMENDACIJOS
•

Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..

•

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

•

Labai užterstiems paviršiams skeiskite 1 litrą produkto su 15 litrų vandens.

•

Neskieskite mažesniu santykiu nei 1:3.

•

Jei buvo naudojamas aukštos koncentracijos plovimas, būtiani perskalaukite vandeniu.

•

Jeigu C2 Maintance nepadeda, naudokite C2 Stain Clean alyvos ar tepalų dėmėms išvalyti.

•

Nenaudokite C2 produkcijos ant užšalusių, nešvarių ar tokių paviršių ant kurių yra stovinčio
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.

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

