Tekninen tuotetieto

NICE FLOOR™
NCR 100
HAPAN SEMENTTILIIMAN POISTOAINE

YLEISTÄ: NCR 100 on hapan inhibiitti pesuneste sementtijäämien, sementtiliiman, laastin ja
laastihärmeen nopeaan poistoon sekä kalkinpoistoon kaakeleista, märkä- ja kuivapuristelaatoista,
keraamisista lattioista jne.
KÄYTTÖ: Liuota tuotetta kylmään veteen laattapinnan likaisuudesta riippuen suhteella 1:1 - 1:10. Levitä
lattialle tasoittaen harjalla tai lattianhoitokoneella sekä käyttämällä ruskeaa laikkaa. Anna tuotteen vaikuttaa
5-10 minuuttia ja jatka puhdistusta harjalla, hankaussienellä tai lattianhoitokoneella ja ruskealla laikalla.
Kuivaa ylimääräinen vesi nesteimurilla tai liinalla ja huuhtele sitten runsaalla vedellä. Anna kuivua.
VAROTOIMENPITEET: Jos laatoitus on saumattu, on suositeltavaa odottaa vähintään 3 -10 päivää
saumauksen suorittamisen jälkeen ennen NCR 100 puhdistusta. Älä käytä tuotetta marmoripinnoille tai
muille kiillotetuille kalkkipitoisille materiaaleille, sillä ne saattavat menettää kiiltävyytensä. Kokeile tuotetta
piilossa olevassa paikassa jos et tunne materiaalia tai jos epäilet sen kestävyyttä kemiallisia aineita vastaan.
VAROITUS: ÄRSYTTÄVÄ. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Säilytä lukitussa paikassa ja pois lasten ulottuvilta. Vältä
kosketusta silmiin ja ihoon. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja käänny lääkärin
puoleen. Haitallinen vesiorganismeille, voi aiheuttaa pitkän ajan kuluessa negatiivisia vaikutuksia
vesiympäristöön. Älä heitä luontoon. Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa olevia turvallisuuteen liittyviä
erityisohjeita.
VUODOT JA MYRKKYJÄTTEIDEN POISTO
Neutraloi korkeintaan 6-7 pH:n lipeäkäsittelyllä ja toimita tarkoitusta varten olevaan puhdistamoon tai pyydä
valtuutettua yritystä noutamaan se.
RIITTOISUUS: 5-30 m²/l
VARASTOINTI: Säilytä tiiviisti suljetuissa pakkauksissa ja viileässä paikassa.
TUOTTEEN SÄILYVYYS: 24-36 kuukautta alkuperäisissä tiiviisti suljetuissa pakkauksissa, joita on
säilytetty viileässä ja kuivassa paikassa.
PAKKAUKSET: Kanisteri 5l (pahvilaatikko sisältää 4 kpl)
KEMIALLISET JA FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Olomuoto
: kirkas neste
Väri
: vaalean vihreä
Haju
: minttu
pH (5% liuos)
: 1,5 ± 0,4
Tilavuuspaino ( 20°C)
: 1,110 ± 20 g/l
Biologinen hajoavuus
: ei biohajoavaa

Vaikka tämän tuotekortin sisältämät tiedot perustuvat Faber Chimica srl laajaan kokemukseen sekä tutkimus- että toimintateknillisellä alalla, niitä ei voi käsittää sitoviksi tai pitää
yhtiömme vastuulla, sillä tuotteen käyttöolosuhteita ei ole mahdollista valvoa. Tämän vuoksi sanoutuvat Faber Chimica srl että Happy Tiles Oy irti kaikesta kyseisten tietojen käyttöön
tai annettuihin neuvoihin liittyvästä vastuusta.

