TEHNISKĀ DATU LAPA

SPĒCĪGS, PROFESIONĀLS TĪRĪTĀJS
Organiskiem netīrumiem un traipiem
Nesatur šķīdinātājus vai skābes, drošs pielietošanai uz
visa veida virsmām
Bioloģiski sadalās, nekairina acis vai ādu

Produkta apraksts
Tehniskā specifikācija

Īpašības



Krāsa: zaļa.

•
•



Stāvoklis istabas temperatūrā: šķidrs.



Uzliesmojamība: 0.



Šķīdība: pilnībā šķīst ūdenī.



pH: 9.



Bioloģiski sadalās: jā.



Toksicitāte: nav toksisks normālā lietošanā, nenorīt.



Derīguma termiņš: 24 mēneši, slēgtā oriģinālajā
iepakojumā, sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu.

•



Drošības pasākumi: Skatīt drošības datu lapu.

•
•

Spēcīga iespiešanās spēja, kas atdala netīrumus.
Pretkorozijas piedeva samazina rūsas veidošanās
risku, kas ir raksturīgs lielākajai daļai tīrīšanas
līdzekļu uz ūdens bāzes.

Pielietošana
•

Visdažādāko virsmu tīrīšana: sienas, grīdas,
plastmasa, akmens, koks utt.
Visu transportlīdzekļu (gan iekšpusē un gan ārpusē)
tīrīšana: automašīna, motocikls, kemperis, laiva utt.
Īpaši netīru audumu tīrīšanai.
Attaukošanai bez šķīdinātājiem pirms līmēšanas,
blīvēšanas, metināšanas, utt.

Iepakojums
HP Clean - Pudele 1L

492001237

Lietošanas instrukcija

•

Vienkāršu netīrumu tīrīšana un attaukošana:


Uzklājiet HP Clean uz netīrumiem (vienmēr no apakšas uz augšu).



Paberziet virsmu ar sūkli vai apstrādājiet ar augstspiediena ūdens strūklu, ja nepieciešams.
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Tīra un Attauko

HP Clean

•

•



Izsmidziniet HP Clean uz virsmas no apakšas uz augšu un ļaut iedarboties +/- 5 minūtes (atkarībā no netīrumu
noturības).



Īpaši netīras un porainas virsmas berziet ar puscietu saru birsti.



Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni.



Atkārtojiet, ja ir nepieciešams.

HP Clean, kombinācijā ar Tec7 Cleaner, darbojas kā spēcīgs padziļināts tīrīšanas līdzeklis (piemēram, eļļas traips
betonā):


Uzsmidziniet Tec7 Cleaner uz eļļas traipa un ļaut tam iedarboties 5 min.



Viegli berziet ar puscietu saru birsti.



Vēlreiz uzsmidziniet Tec7 Cleaner un ļaujiet iedarboties kā minimums vismaz 5 minūtes.



Tagad netīrumiem uzklājiet lielu daudzumu HP Clean un ļaujiet tam iedarboties vismaz 5 minūtes.



Viegli berziet ar puscietu saru birsti.



Vēlreiz uzklājiet HP Clean uz netīrumiem un ļaujiet iedarboties.



Netīrumu atlikumus notīriet ar tīru ūdeni, izmantojot dārza šļūteni vai, vēl labāk, augstspiediena mazgātāju.

Ja nepieciešams, šo procesu var atkārtot.
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Tīra un Attauko

•

Noturīgāku netīrumu tīrīšana un attaukošana:

