CHRYSO®Deco Net
Środek do czyszczenia powierzchni

Charakterystyka ogólna

CHRYSO®Deco Net jest skoncentrowanym produktem na
bazie kwasu, który rozpuszcza zabrudzenia betonem,
zaprawą i zaczynem.







Postad : jednorodna ciecz
Barwa : bezbarwna do jasnożółtej
Gęstośd : 1,21 ±0,01
pH : < 2
Termin przydatności: 12 miesięcy

CHRYSO®Deco Net niszczy stwardniały żel cementowy,
znacznie ułatwiając usunięcie zalegających resztek poprzez
szczotkowanie powierzchni.

Opakowanie

Zakres stosowania

Środki ostrożności

 Usuwanie
zabrudzeo
stwardniałym
zaczynem/mleczkiem cementowym powierzchni z
betonu, ceramiki i innych materiałów nieorganicznych
 Koocowe czyszczenie powierzchni elementów z
betonu z eksponowanym kruszywem (eliminacja
niedokładności wypłukiwania)

Sposób użycia
Zużycie środka : 250 do 400 g/m
grubości/głębokości zabrudzeo.
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w zależności od

Czyszczenie powierzchni z betonu :
Należy nanieśd warstwę czystego środka przez polanie lub
natrysk na eksponowaną powierzchnię, a następnie
odczekad ok. 10 minut. W tym czasie środek rozpuści
zalegające zabrudzenia. Następnie oczyszczane miejsce
należy dokładnie wypłukad wodą. Dla niewielkich
zabrudzeo (np. smugi mleczka cementowego) można
stosowad środek rozcieoczony wodą w proporcjach : 1
częśd CHRYSO®Deco Net na 1 lub 2 części wody w
odniesieniu do masy

 Karnistry po 20 L
 Butelki po 5 L

 Przed zastosowaniem produktu należy zapoznad się z
Kartą Charakterystyki Preparatu

Bezpieczeństwo
CHRYSO®Deco Net jest produktem sklasyfikowanym jako
„żrący”. Może powodowad oparzenia. Należy stosowad
odzież ochronną. Szczegółowe informacje z zakresu
higieny i środków bezpieczeostwa znajdują się w Karcie
Charakterystyki Preparatu.
W przypadku dodatkowych pytao, prosimy o kontakt: (+ 48
22) 542 42 45

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia przy produkcji domieszek. Jako producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
stosowanie niezgodne z instrukcją. Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z konkretnymi warunkami pracy.
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