
 
 
 
Teknik broşür 

FD-CLEAN  

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi 
ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz 
kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen 
ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı 
ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 
 

 

 

Beton zeminlerden yağ/gres çıkarıcı 
 
 

Açıklama 
 
FD-CLEAN, beton zeminlerden yağ, gres ve 
katı yağ artıklarını (örn. yağlama maddeleri, 
gres, hayvani ve nebati yağlar, zeytinyağları, 
peynir üretiminde kullanılan ürünlerin artıkları, 
vb.) çıkararak bu yüzeylere herhangi bir 
yapışma problemi olmadan epoksi katların 
uygulanmasını sağlayan özel sıvı temizleme 
maddesidir.  FD-CLEAN, sıvı veya katı yağın 
bulaşmış olduğu beton zeminin gözeneklerine 
nüfuz ederek emülsifikasyon etkisiyle bu 
maddelerin su ile çıkarılmasını sağlar. 
 

Uygulama alanları 
 
FD-CLEAN, otoparklar, tamir atölyeleri, 
endüstriyel makinelerin yer aldığı alanlar vb. 
gibi beton zeminlerden gres ve madeni yağları 
çıkarmak ve gıda tesisleri, yağ depoları, vb. 
alanların beton zeminlerinden katı ve sıvı yağ 
artıklarını temizlemek için kullanılır.  
 

Teknik veriler 
 
Biçim : renksiz sıvı 

Yoğunluk : 0,92 kg/lit 
 

Kullanım talimatları 
 
İlk olarak zeminden, yüksek basınçlı ve 
yüksek ısıda su spreyi ile yüzeysel kir 
temizlenir. Daha sonra zemin, alt tabaka 
gözeneklerinin açılmasını sağlamak için 
frezeleme, parçacık püskürtme vb. gibi bir 
işlemle uygun şekilde hazırlanır. Bu işlemden 
sonra FD-CLEAN zemine serilir ve sert bir tel 
fırça ile özenli bir şekilde yüzeye iyice 
yedirilerek alt tabakadaki gözeneklere nüfuz 
etmesi ve yüzeyin emmiş olduğu katı veya sıvı 
yağı emülsifiye etmesi sağlanır.  
En az 30 dakika sonra emülsifiye olmuş katı 
veya sıvı yağ yüksek basınçlı ve yüksek ısılı 
su spreyi ile gözeneklerden arındırılır. 
 
 
 

Tüketim 
 
Alt tabakanın emiciliğine ve üzerindeki yağ 
veya gres miktarına bağlı olarak 0,8-1,0 
kg/m2. 
 

Ambalaj 
 
FD-CLEAN 4 kg ve 18 kg'lık plastik kaplarda 
satışa sunulur.  
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Ürün, yüksek sıcaklığa karşı korunaklı 
alanlarda ve kapalı ambalajında saklanmak 
kaydıyla 12 aylık bir raf ömrüne sahiptir.  
  
(< +300C). 
 

Notlar 
 
 Ürün etiketi üzerinde yer alan kullanım 

risklerini ve güvenlik tavsiyelerini 
inceleyiniz. 

 Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda 
havalandırmanın yeterli olmasını 
sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

 Uygulama esnasında sigara içilmesinden 
ve ateş kullanımından sakınılmalıdır. 

 Yutulması durumunda tehlikelidir. Zararlı: 
yutulması durumunda akciğerlere zarar 
verebilir. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 
Sulu organizmalar için toksiktir, sulu 
ortamda uzun süreli advers etkilere neden 
olabilir Çocukların erişiminden uzak 
tutunuz. Ağız yoluyla alınması durumunda 
istifra etmeye çalışmayınız, hemen tıbbi 
yardım alınız ve ürün kabını veya etiketini 
gösteriniz. Cilde ve gözlere temas 
etmesini önleyiniz. Göze temas etmesi 
durumunda hemen bol miktarda su ile 
yıkayınız ve tıbbi yardım alınız. Cilde 
temas durumunda hemen bol miktarda su 
ile yıkayınız. Uygun koruyucu donanımlar 
ve eldivenler kullanınız. Çevreye 
karışmasını önleyiniz. Özel 
talimatları/güvenlik veri formlarını 
inceleyiniz.  



 
 
 
 
 
 %5-%15 oranında iyonik olmayan yüzey 

aktif maddeler ve %5'in altında anyonik 
yüzey aktif maddeler ihtiva eder. %30'un 
üzerinde alifatik hidrokarbon ihtiva eder. 


