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Instrukcja techniczna P 110 005

Data: 2017-03-17KÖSTER Fassadenreiniger

Środek czyszczący do wszystkich podłoży mineralnych
Właściwości
KÖSTER Fassadenreiniger jest płynnym środkiem czyszczącym o
konsystencji kremu. Preparat czyści i usuwa zabrudzenia oraz wykwity
z podłoży mineralnych oraz innych podłoży i powierzchni. Dzięki
konsystencji kremu preparat bardzo dobrze pokrywa czyszczone
podłoża i nie spływa z ich powierzchni. Długi czas kontaktu pozwala na
rozpuszczenie zabrudzeń, plam  i przebarwień.

Dane techniczne
Baza materiałowa kwasy / substancje czyszczące
Lepkość ok. 2000 - 3000 mPa.s
Czas kontaktu 5-10 minut

Zastosowanie
Preparat KÖSTER Fassadenreiniger przeznaczony jest do
czyszczenia elewacji z klinkieru i kamienia naturalnego oraz bruku.
Preparat nie jest zalecany na powierzchnie wrażliwe na działanie
kwasów jak marmur, piaskowiec wapienny, cegły wapienno-piaskowe
oraz niektóre rodzaje płytek. Preparat KÖSTER Fassadenreiniger
może rozjaśnić czyszczoną powierzchnię, dlatego należy
przeprowadzić próbę na małej powierzchni.

Podłoże
Wieksze zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Zwilżyć podłoże
wodą.

Sposób wykonania
KÖSTER Fassadenreiniger nakładać bez rozcieńczania za pomocą
wałka lub pędzla na podłoże. W celu określenia czasu kontaktu i
zużycia należy przeprowadzić próby na małej powierzchni. Zwykle
czas kontaktu wynosi od 5 do 10 minut. Nie dopuścić do wyschnięcia
preparatu, podłoże utrzymywać w stanie wilgotnym. Wyschnięty
preparat KÖSTER Fassadenreiniger może być ponownie aktywowany
za pomocą mokrej szczotki. Po zajściu reakcji (czas kontaktu) należy
zmyć preparat za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub ręcznie za
pomocą szczotki i niewielkiej ilości wody do usunięcia wszystkich
zanieczyszczeń. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, szkło,
ościeżnice drzwiowe i okienne powinny być zabezpieczone przed
kontaktem z preparatem KÖSTER Fassadenreiniger. Wodę stosowaną
do czyszczenia i resztki substancji czynnej należy zebrać i
zneutralizować za pomocą wapna.

Zużycie
Około 100 do 250 g/m2; w zależności od podłoża.
 
Zalecane jest wykonanie próbnego zastosowania na powierzchni
testowej dla ustalenia zużycia preparatu.

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania
P 110 005 wiadro 5 kg

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, chronić
przed mrozem. Okres składowania do 2 lat.

Środki ostrożności
Stosować okulary ochronne i rękawice ochronne odporne na działanie
kwasów. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z
kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy
stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne uwagi
Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, szkło, ościeżnice
drzwiowe i okienne powinny być zabezpieczone przed kontaktem z
preparatem KÖSTER Fassadenreiniger. Wodę stosowaną do
czyszczenia i resztki substancji czynnej należy zebrać i zneutralizować
za pomocą wapna.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER Fassadencreme Art. nr P 200
KÖSTER Siloxan Art. nr P 240 010
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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