Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi
Tehniskā lapa

Knauf Fugen-Reiniger
Flīžu šuvju tīrīšanas līdzeklis
Materiāls

Knauf Fugen-Reiniger ir sārmains speciālais tīrīšanas līdzeklis netīrumu,
tauku nosēdumu, virtuves tauku, vispārīgu netīrumu iztīrīšanai no flīžu
šuvēm virtuvē un vannas istabā.

Sastāvs

Mazāk par 5 % nejonu virsmaktīvās vielas; smaržas un aromātiskās
kompozīcijas (Limonene).

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt vēsā vietā, noslēgtā traukā.

Īpašības un priekšrocības
Šķidrs, bezkrāsains
Ar citronu smaržu
Izšķīdina netīrumus, lai tos pēc tam ir viegli
nomazgāt ar ūdeni
Šuves kļūst higiēniskas un tīras
Optimizēts atbilstoši augstajām prasībām virtuvē
un vannas istabā
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Knauf Fugen-Reiniger
Flīžu šuvju tīrīšanas līdzeklis
Pielietojums

Citi norādījumi

Iekštelpām un ārpus telpām.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Neieelpot miglu/
izgarojumus/smidzinājumu.

Īpaši piemērots visu šuvju materiālu tīrīšanai virtuvē un sanitārajās telpās.
Vienlaicīgi tiek notīrītas arī pašas flīzes (atkarībā no to veida un netīrības
pakāpes).

Izstrāde

Izstrāde
Knauf Fugen-Reiniger neatšķaidītā veidā izsmidzināt vai uzklāt ar sūkli vai
drāniņu un ļaut 5-10 minūtes iedarboties. Pēc tam noskalot ar tīru ūdeni.
Piekaltušu netīrumu gadījumā procesu, iespējams, atkārtot. Ja
nepieciešams, veikt tīrīšanu ar suku.
Patēriņš: ~ 25-50 ml/m² flīžu virsmas; atkarīgs no netīrības pakāpes un
šuvju platuma.
Iedarbības laiks
~5-10 minūtes
Temperatūra/klimats
Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Sargāt
no lietus un tiešiem saules stariem.

Piezīme

Nelietot uz marmora, anodēta alumīnija, linoleja un citiem
pret sārmu iedarbību jutīgiem materiāliem.
Ja rodas šaubas par piemērotību, iepriekš izmēģināt
neuzkrītošā vietā.

Darba drošība un atkritumu savākšana
Darba telpās nodrošināt labu vispārējo ventilāciju un tieša pielietojuma
vietās - lokālo nosūci.

Valkāt individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar DDL 8. iedaļu.
Produkta atkritumi ir bīstamie atkritumi. Nenovadīt apkārtējā vidē citādi,
nekā tas paredzēts lietošanas instrukcijā.
Neļaut produktam nonākt ūdenstilpnēs vai augsnē.
Produkta atlikumi/atkritumi ir sārmaini un var korozīvi iedarboties uz
alumīniju vai citiem aktīviem metāliem.
Produkta atlikumus/atkritumus nenovadīt kanalizācijā un, līdz nogādāšanai
utilizācijai, uzglabāt pret sārmainu vidi noturīga, ūdensnecaurlaidīga
materiāla tvertnēs vai atkritumu savākšanas uzņēmuma šim nolūkam
iznomātā/piegādātā konteinerā.
Atkritumu klase:
200129
Drošības tehnikie dati
Riska un nekaitīguma frāzes skatīt drošības datu lapā.

Tehniskie dati
Apzīmējums

Vienība

Vērtība/Lielums

3

1,06 g/cm 3

Blīvums

g/cm

pH līmenis

-

~ 13

Izstrādes temperatūra

°C

+5 °C līdz +30 °C

Temperatūras noturība

°C

-

Patēriņš
Pamatne

Patēriņš
~ ml/m 2

Šuves

~ 10-50 ml/m 2

Flīžu virsmas

~ 25-50 ml/m 2

Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojuma vienība

Art. Nr.

EAN kods

Knauf Fugen-Reiniger

750 ml / 270 palete

00146246

4006379074136

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info-lv@knauf.com

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un
izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo
pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un
kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.
Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai
īpaši Knauf ieteikti produkti.

