Familja

Tipologjia

Consilex

Tretësirë pastruese me bazë acidesh të buta me antimyk

Linjat e produkteve Kategoritë e përdorimit

CSX.0030

DETERG-A
Detergjent, pastrues, shndërrues
i kripës në pH acid

• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

• Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me
pllaka
• Trajtimi antikripë i muraturave
• Pastrim i thellë i shtresave mbështetëse

Përbërësit

Paraqitja

Monokomponent

I lëngshëm

Përshkrimi i produktit
Tretësirë e përqëndruar acidesh të buta, surfaktantet anionike dhe jonetike me biodegradim të
lartë, që përmban inhibitorë të veçantë të gërryerjes.

Konsumi
Kodi doganor
2809 2000

Amballazhimi
- Shishe 1 kg
- Bidon 6 kg

Aplikimi
- Furçë e madhe
- Spruco
- Brushë

Nga 0.10 deri 1.00 kg DETERG-A për metër katror të sipërfaqes që do të trajtohet, bazuar në
llojin e materialit dhe porozitetin e mbështetjes. Rekomandohet: 0.25 kg / m² sipërfaqe me
pllaka.

Fushat e përdorimit
Ndërhyrje për heqjen dhe stabilizimin e kripës, heqjen e shtresave të depozitave të gëlqeres,
gipsit, salicit, myshqeve; pastrim i thellë i kanaleve dhe mbështetëseve në përgjithësi.
Veçanërisht i përshtatshëm si pastrues në ndërhyrjet hidroizoluese me PROTECH BALCONY.

Vetitë kryesore
I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Përzierja me ujë:
1:10 (max) _

Të përdoret me doreza mbrojtëse

Të përdoret me syze mbrojtëse

Ngjyrat në dispozicion
E tejdukshme

Veçoritë teknike
Biodegradimi: 90 %
pH: 1 _
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Mjetet e pastrimit

Shtresat e lejuara

• Ujë

• Suva
• Beton
• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Tulla
• Muratura të përziera
• Muratura me gurë

Mënyra e përdorimit
Treteni produktin në ujë në varësi të natyrës dhe madhësisë së koreve dhe/apo të mbetjeve të
kripës që duhen hequr. Përhapeni tretësirën me sprucë ose brushë, apo edhe duke e derdhur
drejtpërdrejt te mbetjet që duhen hequr. Lëreni të veprojë për disa minuta. Lani shkumën e
prodhuar nga reagimi acid me shumë ujë.
DETERG-A mund të përdoret në raporte të ndryshme hollimi: nga ashtu siç është (i paholluar)
deri në një masë nga produkti dhe 10 masa ujë.
Në përgatitjen e shtresave mbështetëse që të jenë të papërshkueshme nga uji me PROTECH
BALCONY, merrni parasysh hollimin e produktit në një raport 1:4, për një konsum prej 400
g/m² të tretësirës. Në këtë rast konsumi i DETERG-A është gati 1 litër produkt i holluar për
çdo 10 m² të sipërfaqes me pllakë të papërshkueshme nga uji.
Mos e aplikoni në sipërfaqet e mermerit, terrakotës, gurit natyror, dyshemeve të lëmuara të
plumbit dhe sipërfaqeve të galvanizuara.
Është një produkt gërryes, i kushtoni vëmendje skedës së të dhënave të sigurisë. Përdoreni
vetëm me doreza mbrojtëse.

Magazinimi e Ruajtja
Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke
shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit
mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperature nga
+5°C në +35°C.

Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.
Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.
Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.
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Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

DETERG-A prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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