NORTEC® CLEAN KARTA PRODUKTU
Opis produktu

Przechowywanie

NORTEC®CLEAN to przyjazny środowisku, lekko
zasadowy, specjalny środek czyszczący, do codziennej
konserwacji i pielęgnacji podłoży związanych cementem.
Całkowicie usuwa zanieczyszczenia bez matowienia
podłoża. Nie wymaga spłukiwania.

Produkt przechowywać w dobrze wywietrzonym,
chłodnym i suchym miejscu w temperaturach 5 C–40 C.
Chronić przed mrozem. Opakowanie otworzyć dopiero
bezpośrednio przed użyciem. Produktu nie łączyć z
innymi środkami chemicznymi. Niezużyte pozostałości
produktu przechowywać w zamkniętym oryginalnym
pojemniku i zużyć w ciągu 24 miesięcy. W przypadku
dłuższego przechowywania w określonych
okolicznościach może dojść do lekkiego zżelowania się
produktu – W takim przypadku wystarczy wstrząsnąć
opakowaniem, aby produkt odzyskał pierwotną
konsystencję. Nie wpływa to na skuteczność czyszczenia
lub trwałość produktu.

Zastosowanie
•
•
•

powierzchnie z betonu, twardych materiałów i
jastrychu w sektorze przemysłowym i handlowym
beton szlifowany i/lub polerowany
ściany i podłogi wewnątrz i na zewnątrz budynków

W przypadku okładzin specjalnych w razie wątpliwości
sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy produkt się
nadaje.
Instrukcja stosowania
Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro powierzchnię
zamieść i usunąć duże cząsteczki zanieczyszczeń.
Pamiętać o brzegach.
NORTEC® CLEAN rozcieńcza się w proporcji 80 ml na 10 l
wody.
Do nanoszenia produktu można wykorzystać metodę
ręczną przy użyciu mopa lub maszynę czyszczącą. Czarne
pady nadają się do czyszczenia betonu zacieranego i
utwardzonego powierzchniowo preparatem NORTEC®
DENSE N. Po uzyskaniu połysku na powierzchni przejść na
pady czerwone. Na betonach polerowanych stosować
pady SmartScrub™.
Optymalna temperatura stosowania (powietrze i gleba)
powinna mieścić się w zakresie 5°C–30 C. Nie stosować
produktu na mrozie lub przy przymarzniętym gruncie.
Roztwór czyszczący nanosić na powierzchnię i pozostawić
w zależności od stopnia zanieczyszczenia, wyszorować, a
następnie usunąć przez odkurzanie bez pozostawiania
resztek. Aby zapobiec wysychaniu powierzchni przed
odkurzeniem w wyższych temperaturach, można dodać
np. więcej wody. Ewentualnie w przypadku silnego
zabrudzenia ponownie użyć produkt. Po zastosowaniu
produktu pozostawić powierzchnię do wyschnięcia,
oczyścić sprzęt i maszyny czyszczące według instrukcji
producenta.
Aby zminimalizować ryzyko ponownego zabrudzenia,
maty podłogowe, wycieraczki itp. również należy oczyścić
według wytycznych producenta.

Bezpieczeństwo
Dane dotyczące środowiska i bezpieczeństwa odnoszą się
do skoncentrowanego produktu w dostarczanym
opakowaniu.
Ze względu na wartość pH koncentratu należy stosować
środki ochrony wymienione w karcie charakterystyki.
Właściwości techniczne
Opakowanie: 5 l, 10 l, 20 l, 208 l, 1040 l, postać płynna
Kolor: charakterystyczny zielony
Zapach: bezzapachowy
Wartość pH: ≈11, roztwór do aplikacji ≈ 9
Dozowanie: 8 ml / l
Obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.
Wszystkie informacje zostały podane według najlepszej wiedzy. Po
opublikowaniu tej wersji wszystkie wcześniejsze wersje dokumentu
tracą ważność. Powielanie, także fragmentów, wymaga uzyskania od
Wydawcy wyraźnej zgody. Wersja: NOR.C.DE.1.1.
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