MÁTRIX VÍZKŐOLDÓ
SOKOLDALÚ FELÚJÍTÓ ÉS TISZTÍTÓ
KONCENTRÁTUM

- Helyettesíti a veszélyes sósavas termékeket
- Eltávolítja a mész, kalcium, vízkő, alga és
ásványi lerakódásokat
- Gyorsan hat, így elkerülhető a hosszadalmas
dörzsölés, kaparás
- Nem tűzveszélyes
- Gazdaságos, 4-5-szörös higításban is
alkalmazható
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SOKOLDALÚ FELÚJÍTÓ ÉS
TISZTÍTÓ FOLYADÉK
- Hatékonyan helyettesíti a sósavas termékeket
- Mechanikai behatás nélkül fellazítja és
eltávolítja a lerakódásokat, vízkövet,
rozsdát, algákat és ásványi üledékeket.
- Hatásmechanizmusa gyors, így
elkerülhetőa hosszadalmas dörzsölés,
kapargatás
- A koncentrátum gazdaságos, négyötszörös hígításban is alkalmazható
könnyebb szennyeződések
eltávolításához.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A MÁTRIX VÍZKŐOLDÓ biztonságosan
és hatékonyan helyettesíti a veszélyes
savas termékeket.

A MÁTRIX VÍŐ
ZK
OLDÓ használata
nem igényel hosszadalmasőke
élszületeket, egyszeűren behatol a kezelt
felületre és fellazítja majd eltávolítja a
különbözőszennyeződéseket

TECHNIKAI ADATOK
Összetétele: savas komponensek,
oldószerek

PH ÉRTÉK: 1 (savas)

Halmazállapot: folyékony

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Megjelenés: kék színű folyadék

„E” nem tűzveszélyes

Szag: keserű, mandula illatú

(az anyag nem éghető)!

Felhasználási koncentráció: tömény
állapotban és hígítva is

Minőségét megőrzi: 12 hónapig

Alkalmazási hőmérséklet: a
hőmérséklet- változás nincs hatással a
MÁTRIX VÍZKŐOLDÓ-ra .

Sűrűség: 1,05 g/cm3

Biztonsági intézkedések: a biztonsági
adatlapnak megfelelően
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI
FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Különböző létesítmények, közintézmények kommunális helyiségeinek
tisztítása (vízkő, rozsda, ásványi és alga
eredetűlerakódások eltávolítása).
Megkönnyíti a padlózatra, nyílászárókra
tapadt habarcs, vakolat eltávolítását.

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak
a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az
adott információkat csak útmutatónak
szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és
hulladék-megsemmesítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi speci kációnak.
Az információk csak a fenti termékre
vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az
anyagot más anyaggal kombinálva, más
eljárás szerint használják, mint amit
megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett
károkért.

Vízgépészeti berendezéseőkc, she rélők, ű
htött, űftött berendezések és
szerszámok vízkőtelenítésére, keringetéssel, rendszeres ellenőrzés mellett.

A szóró akonnal történőfelhordás után
néhány percig ázni kell hagyni.
Szükség esetén kefével kell dörzsölni,
majd vízzel alaposan leöblíteni (igény
szerint többször is).
A krómbevonat, rozsdamentes acél és
az alumínium a MÁTRIX
őolvdíózk
hatására színét veszítheti, ezért e
őlzetesen kis felületen kell kipróbálni.
Magnézium vagy galvanizált felületen
nem szabad használni.
Adagolás, felhordás:
A MÁTRIX víőzokldó koncentrátumot
hígítás, kiadagolás eőltt eredeti csomagolásban alaposan keverje föl.
Műanyag szóróakonból hordja fel a
MÁTRIX víőzokldót a tisztítan dó
felületre. A hígítás mértéke a szennyeződés erősségétől függ.

TERMÉKADATOK
Kiszerelés
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Anyagtípus
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