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LIST

ODSTRAŇOVAČ ZASCHLÝCH MALT, BETONŮ A CEMENTOVÝCH SKVRN

4CLEANER 04 | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
rozpouští silné vrstvy zaschlého betonu, vápna,
cementu, štuku, malt apod.
používá se na čištění míchaček malt a betonů,
mixů, kovových bednění, nářadí, podlah, atd.
rychlé a jednoduché použití
nezanechává žádné zbytky
nepoškozuje nářadí a zařízení

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4CLEANER 04 je vhodný pro stavební společnosti, výrobny betonu, obkladače, atd. Ideální pro čištění mixů, míchaček malty
a betonu, cisteren, lopat, cihel, bednění, lešení, násypek, nádrží,
nářadí, nástrojů a podlah z teraca, přírodního kamene a dlažby.

4CLEANER 04 je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo
200 l sud.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: nažloutlá
Zápach (vůně): charakteristický (štiplavý)
Hodnota pH (při 20 °C ): 1,5
Hořlavost: nehořlavá kapalina
Hustota (při 20 °C ): cca 1200 až 1250 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ
Při odstraňování zbytků betonu z povrchů a zařízení naneste
4CLEANER 04 na čištěný povrch, nechte cca 10 minut působit
a poté povrch intenzivně opláchněte vodou. V případě potřeby uvedený postup opakujte. Při čištění nářadí ponořte toto do
nádoby obsahující 4CLEANER 04, nechte působit do doby, kdy
dojde k dostatečnému porušení betonu, nářadí vyjměte, zbytky
betonu odstraňte a důkladně opláchněte vodou. Přípravek se
nesmí používat současně s bělícími přípravky na bázi chlóru ani
s jinými čisticími přípravky. Pokud přijde přípravek do styku
s lakovanými, galvanizovanými či smaltovanými povrchy z eloxovaného hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chrómu apod. je třeba
povrch rychle a důkladně opláchnout vodou! Přípravek může
způsobit poleptání některých typů dlaždic. Vždy předem proveďte test na skrytém místě!
PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před
přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování
+5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například
při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

