DETERDEK

SYREHOLDIGT RENSEMIDDEL MED KALKOPLØSENDE EGENSKABER

ALMINDELIG SYRE

DETERDEK

TERRACOTTA
KLINKER
PORCELÆNSFLISER
GLASERET KERAMIK
SYREFASTE STEN

Nogle syrer kan beskadige overflader, metaller og fuger. DETERDEK
rengør i overensstemmelse med materialerne.

ANVENDELSESOMRÅDE

BRUG

FORDELENE

Fjerner fugeslør efter monteringen og
snavs/byggestøv
Fjerner saltudtræk på terracotta og tegl.
Fjerner kalk fra gulve, vægbeklædninger
(brusenicher) og sanitet.
Rengør udendørs gulvbelægninger
omhyggeligt.
Afkalker og rengør på samme tid, da den
er rig på tensider.
Effektivt mod rustpletter.

Buffersyre, udvikler ikke
sundhedsskadelige dampe for brugeren
og miljøet: erstatter saltsyre.
Ændrer ikke materialernes udseende
eller farve.
Rengør uden at beskadige.
Beskytter fugerne.
Ødelægger ikke aluminiums- og
stålelementer (dæksler, rør...).
Kan bruges på forskellige materialer:
porcelænsfliser, keramik, syrefaste sten.
Har flere anvendelsesformål: afhængig
af blandingsforhold, rengør og fjerner
kalkrester.
Er også effektivt til fjernelse af
fugerester.

Blandingsforhold: fra 1:5 til 1:10 afhængigt af
snavset, der skal fjernes. 1:3 til fjernelse af fugerester.
Påføring:
Til afvaskning efter nedlæggelse: gør forinden
overfladen våd med vand. Brug derefter DETERDEK
i blandingsforhold 1:5 eller 1:10 svarende til 1 liter
produkt i 5 eller 10 liter vand. Vent 2-3 minutter,
og rens herefter grundigt med en stor børste eller
en polermaskine med hvid eller grøn skive. Opsug
resterne med en klud eller en væskesuger, og skyl
grundigt efter med vand. Vanskeligt snavs kan
fjernes ved at gentage afvaskningen med en mere
koncentreret opløsning.
Til ekstraordinær vedligeholdelse af udendørs
overflader med tydelige tegn på ælde (smog, støv
osv.): Fortynd 1 liter produkt i 10 liter vand. Påfør
herefter som beskrevet ovenfor.

RÆKKEEVNE
Med en liter produkt:
Terracotta 1:5

10/20 m²

Porcelænsfliser 1:5

Pakker

Natursten 1:5-1:10

Dunke med 1 liter: kasser med 12 stk.
Dunke med 5 liter: kasser med 4 stk.

40 m²
20/35 m²

Rækkeevnen er vejledende

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en
temperatur på 5-30 °C.
INDEHOLDER
Nonioniske tensider (under 5%.
Indeholder også: parfume.

MÆRKNING
Signalord: Fare
Faresætninger:
Forårsager alvorlig øjenskade.
Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær
beskyttelseshandsker og øjen / ansigtsbeskyttelse. VED
KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand. VED
KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående
til en GIFTINFORMATION / læge. Alt tilsmudset tøj
tages af og vaskes inden genanvendelse. Indeholder:
PHOSPHORSYRE Alcohols C12-14, ethoxylated.

Advarsel:
Må ikke benyttes på blankt marmor og andre
materialetyper, som ikke tåler syre. Test altid på
en mindre del af overfladen for at teste materialets
modstandsdygtighed. I tilfælde af elementer af
aluminium må produktet benyttes i overensstemmelse
med anvisningerne og påføres med en blød svamp.
TEKNISKE KARAKTERISTIKA
Udseende: væske
Lugt: kraftig med blomsterduft
Densitet: 1,12 kg/liter
pH: 1,5 (10% opløsning i vand)
Disse oplysninger er resultatet af vores seneste
tekniske kendskab og understøttes af konstant
forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog
faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de
vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden
selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller.
Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug
af produkterne.
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