Karta Techniczna ostatnia aktualizacja: 2021-10-18

KARTA TECHNICZNA

KOLORBRUK
zmywacz wykwitów
OPIS PRODUKTU:
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW jest silnie działającym, zawierającym kwasy
oraz związki powierzchniowo czynne specjalnym preparat do mycia powierzchni.
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW to specjalistyczny preparat przeznaczony
do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam
i nacieków na produktach z betonu typu: kostka brukowa, bloczki ogrodzeniowe, okładziny
ścienne.
KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW rozpuszcza osady solne - głównie węglany
i siarczany. Usuwa pozostałości zaprawy, fugi oraz cementu. Zalecany jest do oczyszczania
powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem
WŁASNOŚCI:
Własności wyrobu
Gęstość w temp. 20±2°C [g/cm3]
pH w temp. 20±2°C
Kolor

słomkowy

SPOSÓB STOSOWANIA:
UWAGA ! Przed dokonaniem głównego czyszczenia, należy dokonać próby na małej
powierzchni, aby upewnić się, że czyszczona powierzchnia nie ulegnie przebarwieniu.
Uwaga !! Nie stosować produktu na materiały, które reagują z kwasami, takie jak: marmur,
powierzchnie wapienne, aluminium, powierzchnie chromowane.
Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy oczyścić z pyłów. Nanosić wyrób należy przy
pomocy pędzla, wałka. Wyrób należy pozostawić przez 10 minut na powierzchni czyszczonej.
Czyszczenie przebiega z widocznym efektem pienienia na powierzchni. Po 10 minutach
zmywamy powierzchnię wodą. Czynność można powtórzyć. W trakcie usuwania można
mechanicznie poprzez szorowanie powierzchni usuwać wykwity. Zawsze należy stosować
rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Wyrób silnie kwasowy.
Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki przed użyciem.
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WYDAJNOŚĆ:
Wydajność zależy od struktury powierzchni i intensywności zabrudzenia – zaleca się
wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1 l – 3-6 mkw.
OKRES GWARANCJI:
24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

NORMY, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2022/Aksil-1
WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/obuwie ochronne..
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej
gminie.
EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.
BDO: 000033027
OPAKOWANIA:
Opakowania z tworzywa sztucznego: 1 l, 5l

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14
www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl

Strona 2 z 2

