TCL 100
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΑΡΜΩΝ – ΓΡΑΝΙΤΩΝ
– ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
Καθαρίζει γρήγορα και σίγουρα

Περιγραφή
Προϊόντος :

Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για
κεραμικά πλακίδια - cotto - πλακίδια από φυσικό και τεχνητό
γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες κ.λπ. Η
αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων
τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το
καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει
ρύπους που έχουν προκληθεί από την φθορά του χρόνου,
κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά - λεκέδες από
το πότισμα των γλαστρών κλπ.

Χρήσεις :

Είναι κατάλληλο για
•όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών
κεραμικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραμικά
υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων, κήπων κτλ.
τσιμεντοειδείς
αρμούς
πλακιδίων
και
μαρμάρων
(επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων)
•όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου,
Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους,
διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κτλ
•Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών
•Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές,
διάδρομοι κήπων, πεζοδρόμια, περβάζια παραθύρων,
τοιχοποιίες επενδεδυμένες με πέτρα.
Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.
Παρατήρηση: Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιμή
καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή. Οι έντονοι
χρωματισμοί αρμόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισμό
επηρεάζονται οι χρωστικές τους με αποτέλεσμα το ξάσπρισμά τους. Δεν είναι
κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα.

Πλεονεκτήματ
α:

Άμεσο και αποτελεσματικό - Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές - Αναζωογονεί την
όψη των επιφανειών - Δεν αλλοιώνει την όψη των απορροφητικών πλακιδίων Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης - Ευκολία εφαρμογής

Τρόπος
Διάθεσης :

Σε πλαστικά δοχεία 1 lt και 4 lt
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Αποθήκευση:

Τα δοχεία αποθηκεύονται σε ξηρούς χώρους, σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C,
προστατευμένα από το φως του ήλιου και διατηρούνται τουλάχιστον για 24 μήνες από
την ημερομηνία παραγωγής

Συμπεριφορά
στη φωτιά :

Δεν αναφλέγεται

Ασφάλεια και
Υγιεινή :

Είναι προϊόν διαβρωτικό (προκαλεί εγκαύματα) και ερεθιστικό. Διαβάστε προσεκτικά
τις οδηγίες στη συσκευασία και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μορφή:

Διαφανές υγρό

Οσμή:

Όξινη

Ειδικό βάρος:

1 gr /ml, 25oC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Κατανάλωση:

Περίπου 1 lt ανά 5 έως 6 m2

Οδηγίες
χρήσεως:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το TCL 100 είναι ιδιαίτερα ισχυρό και συνιστάται προληπτικά η χρήση
προστατευτικών γαντιών και γυαλιών.
Για την αποφυγή της πιθανότητας διάβρωσης, συνιστάται δοκιμαστική
εφαρμογή σε ένα μικρό τμήμα της επιφάνειας που θα καθαρίσετε.
Απομακρύνετε ή καλύψτε ευαίσθητες επιφάνειες και αντικείμενα.
Απλώστε αδιάλυτο το TCL 100 στην επιφάνεια τρίβοντας με σκούπα ή σκληρό
σφουγγάρι για 3 - 5 λεπτά.
Πριν στεγνώσει το υλικό ξεβγάλτε την επιφάνεια με καθαρό νερό, τρίβοντας
ταυτόχρονα με σκούπα.
Εάν υπάρχουν λεκέδες που επιμένουν, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία
μετά από 15 - 20 λεπτά.
Για καθαρισμό απλών λεκέδων μπορεί να γίνει αραίωση 20% με νερό.
Δεν συνιστάται για γυαλισμένα μάρμαρα.
Θερμοκρασία εφαρμογής :+5 oC ως +35oC

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος.
Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα
της εταιρείας.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το
χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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