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Produkto  aprašymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Naudojimas instrukcija

Ypatingos nuorodos

 

Valiklis suterštiems betoniniams  paviršiams

Pieri® Cleaner WBR skirtas valyti betono su atviru užpildu, mūro, plytų, tinko ir kt. paviršius. Be to, 
šalina rūdis, druskų dėmes, samanas, pelėsius nuo plokščių ir apdailos mūrų. 

Efektyvus komponentas paviršinio aktyvumo medžiagos(tensidai), rūgštis
Forma skystis 
Spalva bespalvis
Tankis 1,20 ± 0,01 g/cm3

pH reikšmė < 2,0
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, 

saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.  
Sąnaudos 100 - 250 ml/m²
Tiekimo forma 20 Ltr  kanistras 
Vandenims pavojingumo klasė 
(pgl.Administracinį potvarkį dėl 
vandenims kenksmingų medžiagų)

WGK 1 (silpnas vandens pavojus;

Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės 
reakcijos; žr. saugos duomenų lapą. 

Laikymo sąlygos Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose 

Druskų dėmės, rūdys, betono ir skiedinio likučiai priklausomai nuo valiklio koncentracijos suminkštinami 
arba iš dalies suskaidomi. Pieri® Cleaner WBR prasiskverbia giliai į nešvarumus ir suardo sukibimo su 
pagrindu sluoksnį. Todėl nešvarumus nesunku pašalinti mechaniniu būdu. 

Priklausomai nuo nešvarumų, medžiaga gali būti atskiedžiama vandeniu santykiu 1:3. Būtina atkreipti 
dėmesį į tai, kad atskiedžiant į vandenį reikia pridėti valiklio Pieri® Cleaner WBR, o ne atvirkščiai. 
Apdoroti skirtas paviršius nupurškiamas gautu skiediniu. Nedidelių plotų atveju produktą galima tepti 
teptuku arba šepečiu. Palaukus nustatytą laiką, apdorotą paviršių reikia kruopščiai nuplauti vandeniu. 
Valyti darbo įrankius itin paprasta. Įrankius, pamirkytus skiedinyje, paruoštame santykiu 1:1, tereikia 
kruopščiai nuplauti vandeniu

Valiklis netinka spalvotiesiems metalams, tokiems kaip žalvaris, varis, nikelis ir t. t. Pirmą kartą 
patariama išbandyti produktą nuošalioje vietoje, kad būtų išvengta nepageidaujamo šalutinio poveikio. 
Prieš valant sugeriančius paviršius juos reikia sudrėkinti. Visada būtina atlikti medžiagos naudojimo 
bandymus.
Pagaminta Vokietijoje.
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