DODATKI

ŚRODEK DO USUWANIA
ZABRUDZEŃ PO TYNKACH,
FARBACH I GRUNTACH

Właściwości

▪
▪

wysoka skuteczność działania

▪

nie powoduje uszkodzeń płytek, drewna, PVC
i laminatów

usuwa również zabrudzenia po smarach,
tłuszczach i smołach

RODZAJE CZYSZCZONYCH ZABRUDZEŃ

Zawiera
niejonowe
środki
powierzchniowo-czynne,
rozpuszczalniki oraz środki alkaliczne.
Możliwe rozcieńczanie wodą (max. w stosunku 1:5) w zależności od stopnia zabrudzenia

farby elewacyjne i wewnętrzne

MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA
+

tynki dyspersyjne

+

środki gruntujące

+

Smary i tłuszcze

+

smoły

+

Przeznaczenie
RODZAJE CZYSZCZONYCH PODŁOŻY*
płytki ceramiczne (glazura, terakota,
gres, klinkier)
płytki kamienne

MOŻLIWOŚĆ
ZASTOSOWANIA
+
+

kamienne blaty kuchenne

+

powierzchnie chromowane

+

powierzchnie lakierowane

+

stal, rynny i rury spustowe
stolarka okienna i balkonowa,
drewniana, aluminiowa lub
z tworzywa sztucznego
beton

+

tynki cienkowarstwowe mineralne

+

+

mury z kamienia, np. z piaskowca
+
dachówki cementowe lub ceramiczne,
+
blachodachówki
kostki brukowe
+
parkiety lakierowane, panele
+
podłogowe
*przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby
czyszczenia powierzchni na mniej eksponowanym fragmencie,
w celu określenia wpływu środka na czyszczoną powierzchnię

Dane techniczne
Gęstość
Temperatura podłoża i otoczenia
w trakcie prac

ok. 1,0 g/cm3
od +5 °C do +30 °C

Czyszczenie zabrudzeń
W zależności od stopnia i rodzaju zabrudzenia lub grubości
usuwanej powłoki - rozcieńczyć środek wodą (max. w stosunku
1:5) i rozprowadzić na podłożu. Miejsca szczególnie mocno
zabrudzone należy nasączyć płynem bez rozcieńczania.
W każdym przypadku, tak nasączone zabrudzenia pozostawić
na 15 minut, aby płyn zaczął działać, a następnie usunąć
pozostałości, stosując ostrą szczotkę lub gąbkę. W razie
konieczności czynności powtórzyć. Na zabrudzenia wyjątkowo
trudne do usunięcia można zastosować „kompres” (tkaninę
nasączoną środkiem, pozostawioną na zabrudzonej
powierzchni). Po zakończeniu procesu czyszczenia całość
dokładnie przemyć wodą.

Usuwanie powłok
W zależności od ilości i grubości usuwanych warstw rozcieńczyć środek wodą (max. w stosunku 1:5) i rozprowadzić
na podłożu. Tak nasączone zabrudzenia pozostawić na
15 minut, aby płyn zaczął działać, a następnie usunąć powłokę,
stosując ostrą szczotkę lub gąbkę. W razie konieczności
czynności powtórzyć. Po usunięciu starej powłoki całość
dokładnie przemyć wodą.

Zużycie
Zużycie zależne jest od stopnia i charakteru zabrudzeń.

Opakowania
Pojemniki plastikowe 0,5 l z atomizerem

Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu
produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.foxdekorator.pl.

Przechowywanie i transport
Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na
opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na
www.fox-dekorator.pl.
Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia)
wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe
Nie stosować do czyszczenia karoserii samochodów i szyb –
produkt może matowić ich powierzchnię. W razie wątpliwości,
przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby
czyszczenia powierzchni na mniej eksponowanym fragmencie.
Zmętnienie produktu jest jego cechą naturalną.
Pomieszczenie, w którym zastosowano wyrób, nadaje się do
użytkowania po wywietrzeniu i zaniku zapachu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią
podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej
karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.foxdekorator.pl.
Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy
handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione
wykorzystanie będzie sankcjonowane.
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