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C2 RemoveTM  yra  naujos  kartos  produktas  naudojamas  paruošiant  grindis  šlifavimui,

poravimui kietinimui, apsaugai ir prieš kitų į betoną besiskverbiančių priemonių naudojimą.

Šitas  silpno  kvapo  valiklis  greitai  pašalina  įvairius  grindų  vaškus,  akrilinius  preparatus  ir

padangų žymes nuo betoninio paviršiaus. Betono paviršius paliekamas laisvas nuo viršutinio

sluoksnio ir užtikrina, kad nebus blokuojamas šlifavimas ar poliravimas, bei kitų priemonių

prasiskverbimas į betoną. Šis valiklis gali būti naudojamas kaip koncentratas arba skiedžiamas

vandeniu priklausomai nuo darbo pobūdžio.

.

Efektyviai valo vaškus, akrilinius junginius ir silpnas kietąsias medžiagas. 

Lengvai skiedžiamas  kasdieniniam naudojimui paviršių valymui.

Silpno kvapo tinkamas naudoti vidaus patalpose.

Sukoncentruotas lengvam tansportavimui ir laikymui.

Sudėtyje yra lengvai biologiškai skaidomos medžiagos.

Suderinamas su visais C2 ličio keitikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.

Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus  

reikalavimus ir taisykles.

Pavidalas Bespalvis skystis, silpno citrusinio kvapo

Lyginamasis svoris 1,05

Veiklusis kiekis -

Iš viso kietosios medžiagos -

pH -

Svoris ~ 5,7 kg

Blykstės taškas >93°C (>200°F) ASTM D 3278

Užšalimo taškas -

APIBŪDINIMAS

NAUDA IR APRIBOJIMAI

TECHNINIAI DUOMENYS
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Susipažinkite  su  SAUGOS  DUOMENIMIS,  esančiais  etiketėse  ar  aprašymuose  ir

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. 

Paviršių valymui palanki temperatūra yra 4-38ºC.Nerekomenduojama naudoti C2  Remove  TM

kai oro temperatūra yra mažiau nei 0º C, produktą reikia saugoti nuo užšalimo ir laikyti sausoje

vėsioje vietoje.  Jokiu būdu produkto nemaišyti  su chemikalais.  Gerai  išmaišykite produktą

prieš naudojant.  Valiklis padengiamas su šepečiu, tankiu voleliu arba žemo slėgio purštuvu. 

Naudojimo instrukcijos:

1. Naudokite produktą su žemo slėgio purkštuvu.

2. Leiskite produktui įsigerti 5-10 min.

3. Šveiskite su šepečiu ar mechanine šveitimo mašina.

4. Neleiskite produktui išdžiūti ant paviršiaus.

5. Suvalykite ir pašalinkite valiklio perteklių.

6.  Perskalaukite švariu vandeniu jei reikia. 

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis. Geriausia

sunaudoti arba utilizuoti. 

• Norint pašalinti lengvas vaško dėmes skiedžiama santykiu 1:10 su vandeniu.

• Norint pašalinti sunkias vaško dėmes 1:3 su vandeniu.

• Norint pašalinti kitas kietąsias medžiagas  naudoti neskiestą.

Produktas pateikiamas 3,5 L ir 20 L talpomis.

Pastaba: skiedimo santykis priklauso nuo sutepto paviršiaus būklės ir norimo rezultato.

NAUDOJIMAS

SKIEDIMAS
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LAIKYMAS 

• Laikymo temperatūra  turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių,

tiesioginių  saulės  spindulių  ir  užšalimo.  Vertikaliai  ant  pakuotės  nurodytas  galiojimo  laikas,

pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje. 

• Gerai suplakite prieš naudodami,  po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę,

laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje. 

• Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.

• Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu

nepašalinkite etikečių. 

• Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..

• Visos statybinės  nuolaužos  ir  šiukšlės  nuo paviršiaus  turi  būti  pašalintos  drėgnu šepečiu  prieš

taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti

nuo paviršiaus, kad   leistų tinkamai prasiskverbti produktui.

• Geriausia valymui temperatūra 10° C.

• Jokiu būdu negalima C2 produkcijos taikyti ant užšalusių  paviršių.

Mūsų  prioritetas  –  Jūsų  saugumas.  Crete  Colors  International  yra  LLC  narys

INFOTRAC MSDL  partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs

su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar  nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai

nedelsiant susisiekite  INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai. 

Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500

SAUGUMO INFORMACIJA

REKOMENDACIJOS
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PRARIJUS:
Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 

SĄLYTIS SU AKIMIS:
Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių 
švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos. 

SĄLYTIS SU ODA:
Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. NEBANDYKITE neutralizuoti
cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:
Patartina išeiti  į  gryną orą, nusiplauti  burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų.  Jei kvėpavimas
išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB “STOTRAS”
  Jurbarko g. 2, 

LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
          +37061400844
El.p. info@stotras.lt
         www.stotras.lt

PIRMOJI PAGALBA
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