Everbuild Salt Away
Druskos ir kalkių valiklis
TECHNINĖ INFORMACIJA
Aprašymas
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai

Pakuotės
Gamintojas

Baltų kalkių bei druskų dėmių valymui nuo plytų, klinkerio, mūro,
tinkuoto ar kito mineralinio paviršiaus. Valikliu galima valyti
fasadų, klinkerio, terasų bei kitus mineralinius paviršius. Paviršius
gali būti valomas slėginiu vandens purkštuvu ar užpylus ant
paviršiaus ir šveičiamas su šepečiu.
8-10m2/1ltr
Žalsvai gelsvas skystis.
Purkštuvas, šepetys.
Sausi porėti paviršiai prieš valymą turi būti sudrėkinti. Padengtas
valiklis paliekamas reaguoti su paviršiumi 5-10min., po to
paviršius nuplaunamas su vandeniu (stipriai dėmių pažeistas
paviršius plaunant vandeniu šveičiamas su rūpiu šepečiu).
Produktas paruoštas naudoti – neskiesti! Prieš įrankių valymą nuo
jų reikia pašalinti produkto likučius. Iškarto po darbo įrankiai
plaunami su vandeniu
Sandėliuoti
vaikams
neprieinamoje
vietoje.
Produktas
sandėliuojamas originalioje pakuotėje +5ºC - +25ºC
temperatūroje,
gerai
ventiliuojamoje
aplinkoje.
Saugoti nuo šalčio !
Valiklis gali paveikti paviršiaus spalvą - prieš naudojant viso
paviršiaus valymui, išbandykite produkto veikimą mažesniame
plote. Bituminius paviršius reikia po valymo nuplauti ne vėliau
kaip po 5 min. Salt Away valiklis turi būti visada nuplaunamas su
vandeniu prieš jam išdžiūstant. Negalima naudoti valiklio
saulėkaitoje. Patekus valikliui ant metalinių, plastikinių, bituminių
paviršių, vejos ar augalų, reikia nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu
vandens. Negalima naudoti produkto jei aplinkos ar valomo
paviršiaus spalva yra žemesnė nei 10°C
1L
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Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

