R 72
Засіб для видалення цементних залишків
Спеціальний очищувач для плитки та клінкеру – це
універсальний засіб для видалення вапняного нальоту,
затверділого цементного розчину, клею та затирки, легких
забруднень іржі, поверхневих забруднень олією або
жиром.
Використовується для клінкерної плитки, клінкеру, бетону
або лицьового бетону.

Властивості
Видаляє залишки клею та затирки
Видаляє вапняний наліт та світлі плями іржі
Можна розводити водою

Застосування
Поглинаючі основи, наприклад, шви плитки і т.д., перед
використанням продукту необхідно добре зволожити
водою.
Залежно від ступеня забруднення R 72 можна розводити
водою у співвідношенні 1:1.
Нанести матеріал на поверхню, що підлягає очищенню та
залишити на декілька хвилин. Потім очистити щіткою і
ретельно промити водою. Тепла вода підвищує
ефективність заходів.

Технічні дані

основа матеріалу

пакування

зберігання
колір
пропорція
застосування
температура
застосування та
поверхні
витрата

органічні та неорганічні
кислоти, а також неіонні
поверхнево-активні
речовини
пластикова каністра 1 л
пластикова каністра 2 л
в сухому прохолодному
непромерзаючому місці не
менше 12 місяців в закритій
заводській упаковці
прозорий
нерозведена
розведена з водою у
співвідношенні 1:1
від + 5 °С
1 л матеріалу на 5-10 м2
залежно від властивостей
поверхні та ступеня
забруднення

У разі сильного забруднення повторювати операцію, поки
плями повністю не зникнуть. Після кожного разу поверхню
ретельно промити водою.

Важливі вказівки
Перед застосуванням виконати тестову ділянку, щоб
визначити, як поверхня, що підлягає очищенню, реагує на
матеріал.
У закритих, непровітрюваних вологих приміщеннях у
результаті застосування R 72 може перейти в пару, яка
може агресивно діяти на хромовані елементи. Тому перед
застосуванням R 72 їх необхідно демонтувати або
захистити належним чином.
Необхідно дотримуватись рекомендацій, що містяться в
технічних картах всіх матеріалів, що застосовуються
разом з R 72.
Матеріал слід застосовувати лише з добавками,
наведеними в даній технічній карті.
Для отримання оптимальних результатів ми
рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу
перед його використанням.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується
на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно
адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями
застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо
відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки
та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від
представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі
письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись
загальновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка,
зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті:
www.mc-masters.com.ua.
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