Fişă tehnică

FD-CLEAN
Solutie pentru indepartarea petelor de grasime si ulei de pe
pardoselile de beton
Proprietăţi

Consum

FD-CLEAN este un lichid special, utilizat pentru
indepartarea grasimilor si uleiurilor (lubrifianti,
grasimi si uleiuri vegetale si animale, reziduuri din
fabricarea branzeturilor) de pe pardoselile de
beton, astfel incat, pardoselile epoxy pot fi aplicate
fara a avea probleme la aderenta.

0,8-1,0 kg/mp, in functie de capacitatea de
absorbtie a suprafetei si de gradul de impregnare
cu uleiuri a acesteia.

Domenii de aplicare
FD-CLEAN este utilizat pentru indepartarea
lubrifiantilor si grasimilor reziduuale de pe
pardoselile de beton din garaje, hale industriale,
depozite pentru produsele alimentare grasimoase
etc. FD-CLEAN patrunde in porii pardoselilor
impregnate cu grasimi si uleiuri, reactionand cu
acestea, inmuindu-le. Acestea se indeparteaza cu
un jet puternic de apa calda.
Caracteristici tehnice
Forma:

lichid transparent

Densitate:

0,92 kg/lit
Mod de utilizare

Ambalaj
FD-CLEAN este ambalat in bidoane de plastic de
4 kg si 18 kg.
Depozitare
Termen de garantie cel putin 18 luni, ferit de
temperaturi ridicate (< 30°C), datorita pericolului
de autoaprindere.
Observaţii
•
•
•
•

Consultati instructiunile de utilizare in
siguranta de pe eticheta ambalajului.
In cazul aplicarii in camere inchise luati masuri
de ventilatie.
Produsul este inflamabil.
Interzis fumatul si utilizarea aparatelor cu
flacara in timpul aplicarii produsului
FD-CLEAN.

Mai intii se curata suprafata de beton de praf si
impuritati cu un jet puternic de apa calda. Apoi
suprafata trebuie pregatita adecvat, folosind o
masina de frecat mozaicul, prin sablaj sau
pulverizare metalica, astfel incat, porii pardoselei
sa fie bine deschisi. Se aplica FD-CLEAN pe
pardoseala si se freaca foarte bine cu o perie de
sarma sau cu o masina electrica de lustruit pentru a
patrunde in porii pardoselei si a transforma
uleiurile in emulsie. Dupa cel putin 30 de minute,
petele de grasime si ulei se indeparteaza cu un jet
puternic de apa calda.
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

