Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi
Tehniskā lapa

Knauf Klinker-& Cotto-Reiniger
Tīrīšanas līdzeklis klinkera un Cotto plāksnēm
Materiāls

Klinker- & Cotto-Reiniger ir paredzēts pret skābi izturīgu virsmu
intensīvai tīrīšanai: flīzes, ķieģeļi, māla un Cotto plāksnes, mazgātais
betons, dabiskais akmens, piemēram, granīts vai tēsts kaļķakmens, ļoti
netīri dārza mūri un trotuāra plāksnes.

Sastāvs

Fosforskābe; hlorūdeņražskābe; skudrskābe, mazāk par 5 % nejonu
virsmaktīvās vielas.

Uzglabāšana

48 mēneši. Uzglabāt sausā, vēsā, bet no sala pasargātā, labi noslēgtā
oriģinālajā iepakojumā.

Īpašības un priekšrocības
Dzidrs, šķidrs, iedzeltens
Mandeļu smarža
Skābi saturošs, koncentrēts
Aktīvi šķīdina nogulsnes un netīrumus
Viegli noskalojami netīrumi (pašattīrīšana)
Nerada kaitējumu bitumena blīvējumiem vai
plēves jumtiem
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Knauf Klinker-& Cotto-Reiniger
Tīrīšanas līdzeklis klinkera un Cotto plāksnēm
Pielietojums

Augstas aktivitātes tīrīšanas līdzeklis betona un javas palieku, pelējuma,
rūsas un kaļķa nogulšņu noņemšanai no flīzēm un plāksnēm, klinkera,
ķieģeļiem, māla un Cotto plāksnēm, mākslīgā akmens, granīta, tēsta
dabīgā akmens virsmām, u.c.
Piemērots ļoti netīriem dārza mūriem un trotuāra plāksnēm, novecojuša
cementa apsūbējuma noņemšanai un darbarīku attīrīšanai no piekaltuša
cementa.
Lielisks tīrīšanas līdzeklis nobeiguma virsmām un vecu, pret skābi izturīgu
segumu virsmu tīrīšanai.
Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Izstrāde

Sagatavošanās darbi
Virsma iepriekš rūpīgi jāsamitrina. Ja Klinker- & Cotto-Reiniger līdzekli
paredzēts izmantot ārā, pirms darbu sākšanas kārtīgi jāsamitrina blakus
esošā augsne.
Izstrāde
Pēc kārtīgas pamatnes samitrināšanas Klinker- & Cotto-Reiniger uzklāt ar
suku vai sūkli (līdz 1:10 atšķaidītu ar ūdeni) uz tīrāmās virsmas. Pēc neilga
iedarbības laika kārtīgi noskalot ar ūdeni. Ja netīrumi ir veci, procesu
atkārtot, ļaut iedarboties ilgāk un vajadzības gadījumā notīrīt ar suku.
Nelietot uz pulēta vai smalki noslīpēta marmora,
kaļķakmens, mākslīgā akmens, noteiktām flīzēm (dekori),
emaljas, anodēta alumīnija, vara, bronzētiem
jaucējkrāniem, utt.

Papildu
norādījumi Pret skābi jutīgas virsmas jāsargā arī no tvaiku iedarbības.
Knauf Klinker- & Cotto-Reiniger līdzeklis var sabojāt dažus
plastmasu veidus, piem., neilonu, poliamīdu u.c., kā arī
nerūsējošo tēraudu (pat no tvaikiem var iekrāsoties
dzeltenīgs vai kļūt rūsains).

Temperatūra/klimats
Gaisa temperatūra izstrādes laikā nedrīkst būt zemāka par +15°C.
Šaubu gadījumā materiāla saderību pārbaudīt kādā
neuzkrītošā vietā.
Piezīme

Ieteicams veikt pēcapstrādi ar Klinker- & Cotto- Öl.
Izmantojot Knauf Klinker- & Cotto-Reiniger iekštelpās,
jānodrošina pietiekama ventilācija.
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Citi norādījumi

Darba drošība un atkritumu savākšana
Darba telpās nodrošināt labu vispārējo ventilāciju un tieša pielietojuma vietās
lokālo nosūci. Valkāt aizsargcimdus, piemēram, butila gumijas.
Atkritumu klase:
EAK 200129 Bīstamas vielas saturošie deterģenti.
Drošības tehnikie dati
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Sargāt no bērniem.
Neieelpot izgarojumus.
Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.
Saskarē ar ādu (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.
Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.
Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un
nodrošināt netraucētu elpošanu.
Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ,ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās informācijas centru/ārstu.

Tehniskie dati
Apzīmējums

Vienība

Vērtība/Lielums

Blīvums

g/cm 3

~ 1,06 g/cm 3

pH līmenis

-

< 1 koncentrāts

Izstrādes temperatūra

°C

+15 °C līdz +30 °C

Temperatūras noturība

°C

-

Atšķaidīšana

-

līdz 1: 10 ar ūdeni

Patēriņš
Pamatne

Patēriņš
~ l/m 2

Atkarībā no netīrības

10 līdz 15 m 2 / l
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Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojums

Art. Nr.

EAN kods

Klinker-& Cotto-Reiniger

1000 ml

00146243

4006379074105

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.

