Karta Techniczna

Sime-Plast
Czyścik do powierzchni
betonowych i
ceramicznych

Czyścik to wysokiej jakości wodny preparat czyszcząco odtłuszczający zawierający składniki powierzchniowo
czynne, charakteryzujące się duża siłą czyszczenia
większości
materiałów
budowlanych.
Preparat
doskonale
radzi
sobie
z
najtrudniejszymi
zanieczyszczeniami w tym: zabrudzenia tłuszczowoolejowe, naturalne (ptasie odchody, atmosferyczne,
pozostałości liści itd.), rdzawe zacieki, czy inne
wynikające z codziennej użytkowania. Czyścik również z
powodzeniem może być stosowany w czyszczeniu miejsc
intensywnie użytkowanych (chodniki, ulice, podjazdy), w
obiektach rekreacyjnych, terenach przemysłowych itd.
PRZEZNACZENIE
Preparat przeznaczony jest do usuwania większości
zabrudzeń (również plam olejowych) z powierzchni
betonowych (kostki brukowej, betonu, płytek
chodnikowych, ścian, muru itd.), ceramicznych (cegły
klinkierowej, płytek ceramicznych, dachówki itd.) i
drewnianych (sztachet, desek tarasowych, pergoli, mebli
ogrodowych
itd.)
oraz
kamienia,
elementów
metalowych, pomników itd.
SPOSÓB UŻYCIA

urządzeń ciśnieniowych. Czyścić poprzez szczotkowanie,
a następnie zmyć wodą. W przypadku silnych zabrudzeń
zabieg należy powtórzyć. Przy mniejszych zabrudzeniach
preparat można rozcieńczyć w proporcji 1:1 Optymalna
temperatura pracy +5°C - 25°C. Wydajność: średnio 1litr
na 5m² powierzchni w zależności od stopnia zabrudzenia
i rodzaju podłoża. Ze względu na różnorodność
stosowanych materiałów budowlanych zaleca się
wykonanie testu na małym wycinku roboczej
powierzchni w celu dobrania odpowiedniego stężenia
produktu.
PRZECHOWYWANIE:
Preparat należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie
zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych i mrozem. Trwałość: 24
miesiące od daty produkcji
INFORMACJE LOGISTYCZNE:
kod
produktu
IC 1101
IC 1105

pojemność
1l

opakowanie
zbiorcze
15 szt.

paleta
480 szt.

5l

1 szt.

114 szt.

Na wstępnie mechanicznie oczyszczoną powierzchnie
należy nanieść Czyścik za pomocą pędzla, szczotki lub

Strona1|2

DYSTRYBUCJA:

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: (25)685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.
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