INSTRUKCJA

TECHNICZNA

KLINER M
Nieagresywny preparat czyszczący do podłoży mineralnych nie wrażliwych na kwasy
Opis produktu:
KLINER M jest łagodnym preparatem, zawierającym zespół mało agresywnych kwasów . Regulatory lepkości
uniemożliwiają wnikanie substancji czyszczących do podłoża a specjalna kombinacja kwasów organicznych,
mineralnych, substancji biologicznie czynnych i alkoholi umożliwia usuwanie trwałych zanieczyszczeń.
KLINER M nie niszczy czyszczonego podłoża, jest łatwy w użyciu; jest biologicznie rozkładalny.
Obszary zastosowań:
KLINER M można stosować na kwasoodpornych kamieniach jak piaskowce krzemianowe, granit, bazalt itp.
oraz na wypalanych materiałach mineralnych, jak klinkier, cegła, licówka, terrakota oraz szkliwione i nie szkliwione
cegły i płytki.
Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby.
Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw zmoczyć podłoże
wodą, a następnie nałożyć na nie KLINER M nylonowym pędzlem lub szczotką. W przypadku słabiej
zanieczyszczonych podłożach można stosować preparat rozcieńczony wodą. Nie dopuszczać do zasychania środka
na podłożu ( w razie potrzeby zraszać wodą). Po upływie 10-15 minut spłukać wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia
rozpuszczonego brudu. Użycie gorącej wody intensyfikuje działanie środka. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Pracować małymi odcinkami dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry
na dół.
Przestrzegać lokalnych reguł dot. Ścieków. Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji
deszczowej.
Temp. pracy: od +5 do +30ºC (optymalna: +20 do +25ºC)
Zużycie:
zwykle ok. 150–300 g/m2
Dane techniczne:
Składniki: kwasy mineralne, dwufluorek amonu, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i zagęszczacz
Wygląd:
przeźroczysty lekko opalizujący płyn
Gęstość:
ok. 1100 g/l
Czynnik pH:
dla 10 h/l ok. 3,3 - 4,2
Rozpuszczalność: w wodzie w każdej porporcji
Zdolność biologicznego rozkładu: ok. 78%
Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej
wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
odpowiednich przepisów prawa.
Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.
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Składowanie:
Składować w miejscach suchych i chłodnych zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych.
Trwałość w zamkniętym oryginalnym opakowaniu – nieograniczona.
Wskazania dodatkowe:
Określenie substancji:
roztwór dwufluorku amonowego
Klasa ADR:
8
Kod odpadu: 060199
Nr rozpoznawczy: 3
UN-Nr:
2817
Produkt słabo zagraża wodzie.
Czyszczenie narzędzi i opakowań:
spłukiwać wodą
Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami
zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi odpad
komunalny.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr).
Znakowanie: C – preparat żrący
R22 - Działa szkodliwie w przypadku spożycia
R34 - Wywołuje oparzenia
S1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską
S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
S37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne
S45 - W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej
wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
odpowiednich przepisów prawa.
Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.
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