
Clean FP Clean FP 
- Fassadenreiniger-Paste -- Fassadenreiniger-Paste -
Valymo pasta, skirta miesto nešvarumams šalinti

LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 288 60 16

PakuotėPakuotė 12 x 12 x 1 kg1 kg 5 kg5 kg 30 kg30 kg

Pakuotės rūšis Plastikinis kibiras Plastikinis kibiras Plastikinis kibiras

Pakuotės kodas 01 05 30

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

0666 ◼ ◼ ◼

IšeigaIšeiga Mažiausiai 0,1 kg/m², priklausomai nuo apnašų kiekio
Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant
pakankamai didelio bandomojo ploto.

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Mineralinėms statybinėms medžiagoms, išskyrus kalkinius smiltainius ir glazūruotus
paviršius

■

Pašalina stiprius urbaninius nešvarumus (suodžius, dulkes, pramoninius teršalus ir t.t.)■

SavybėsSavybės Valo itin veiksmingai■
Pastos konsistencijos■
Nenuteka nuo vertikalių paviršių■
Tepti racionalų kiekį■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pagalbinės medžiagos Vanduo

Klampumas Maždaug 1800 mPa∙s

pH vertė (20 °C) Maždaug 5,0

Išvaizda Gelsva

SertifikataiSertifikatai Sudedamųjų dalių duomenų lapasSudedamųjų dalių duomenų lapas

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

Funcosil FC Funcosil FC (0711)(0711)

Funcosil SNL Funcosil SNL (0602)(0602)

Funcosil SN Funcosil SN (0604)(0604)
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Pasiruošimas darbuiPasiruošimas darbui ParuošimasParuošimas
Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

■

ApdirbimasApdirbimas

Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.
Medžiagą dar kartą apdoroti šepečiu arba gremžikliu.
Įsigėrimo laikas 2 - 5 min.
Neleisti priemonei pridžiūti.
Dideliu vandens kiekiu, stipria srove intensyviai nuplauti iš apačios į viršų.
Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.
Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30
°C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Nedrėkinti iš anksto!
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu,
apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

NurodymaiNurodymai Valymo priemonės likučiai gali negrįžtamai pakeisti spalvą.
Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.
Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Šepetys, gremžiklis, platus teptukas, lubų šepetys, volelis iš avies kailio, aukšto slėgio
valymo įrenginys

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių
negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį
surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą
vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente
DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.
Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.
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Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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