
 
 
Műszaki adatlap 

CL-CLEAN 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának 
tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely 
a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással 
vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült 
műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen 
termékre vonatkozott. 
 
 

 

 

Csempe és természetes kő tisztító  
 

Leírás 
 
A CL-CLEAN egy szerves sav tartalmú 
speciális tisztító folyadék, mely cement, beton, 
vakolat, csemperagasztó és só maradványok 
eltávolítására alkalmas. Ugyancsak alkalmas 
a salétromkivirágzás eltávolítására. 
Alkalmas ivóvíztartályok vagy élelmiszer tároló 
tisztítására, mivel visszamaradó üledék nem 
képződik. 
 

Alkalmazási terület 
 
A CL-CLEAN folyadék a cement, mész és só 
maradványok eltávolítására szolgál, melyek 
burkolólapokon, természetes köveken vagy 
nem csiszolt márványfelületeken keletkeztek. 
Szintén alkalmas az épület homlokzatának 
cementhabarcs maradványoktól vagy sótól 
való megtisztítására.  
 

Műszaki adatok 
 
Anyaga: átlátszó folyadék 

pH: kb. 0,5 

Sűrűség: 1,12 kg/l 
 

Felhasználási javaslat 
 
A CL-CLEAN - t higítás nélkül vagy 1:1 
arányig higítva vigyük fel a tisztítandó 
felületre. Hagyjuk 2-3 percig hatni, majd egy 
erős kefével (nem drótkefe) keféljük azt át. 
Mossuk le a felületet bő vízzel, majd 
ismételjük meg a műveletet, ha szükséges. 
Gumikesztyű használata szükséges. 
 

Adagolás 
 
150-200 g/m2, a körülményektől függően. 
 

Csomagolás 
 
1 kg, 5 kg és 20 kg -os műanyag kannákban.  
 
 

Tárolás  
 
Eredeti, lezárt csomagolásban a gyártástól 
számított 18 hónapig +5οC és +35οC között 
tárolva. Közvetlen napfénytől és fagytól óvja. 
 

Megjegyzések 
 

 A termék természetes savat tartalmaz, így 
korrozív hatású. 

 Kérem olvassa el a termék biztonsági 
adatlapját, mielőtt a terméket használja. 

 Zárt térben történő alkalmazás esetén 
gondoskodni kell a megfelelő 
szellőztetésről. 

 A zománcozott felületeket rövid időn belül 
le kell takarítani és azonnal bő vízzel 
elmosni. 

 Fém eszközöket NE használjon a          
CL-CLEAN felvitelekor. 

 A szín megváltozásának elkerülése 
érdekében végezzen tesztet egy kis 
felületen, mielőtt nagy felületen 
alkalmazza. 

 Égést okoz. Tartsa zárva és gyermekektől 
távol. Baleset vagy rosszullét esetén 
azonnal forduljon orvoshoz (ha 
lehetséges, mutassa meg a címkét). A 
keletkező gőzt ne lélegezze be. Szembe 
kerülés esetén bő vízzel mossa ki és 
azonnal forduljon orvoshoz. Bőrrel való 
érintkezés után, bő vízzel azonnal le kell 
mosni. Viseljen megfelelő védőruházatot, 
kesztyűt és szem/arcvédőt.  

 A termék hangyasavat tartalmaz. 
 
 
 
 
 

 


