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Knauf Zementschleier-Entferner
Itin veiksmingas cemento likučių valiklis
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Knauf Zementschleier-Entferner – cemento
likučių valiklis.

 Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
 Knauf Zementschleier-Entferner galima

 Savaiminis poveikis.
 Specialios paskirties valiklis, skirtas ne-

Sandėliavimas
Galioja 84 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
Laikyti sandariose originaliose pakuotėse.
Pakuotė
1 000 ml PE lengvas butelis su nuo vaikų
apsaugotu dangteliu

naudoti ant visų rūgštims atsparių paviršių,
tokių kaip plytelės, plytos, betonas su
matomu akmeniniu karkasu, natūralūs
akmenys (granitas arba netašytos klintys),
dauguma sintetinių medžiagų ir lakuotų
paviršių, chromas ir legiruotasis plienas.
 Pirmenybė teikiama atliekant baigiamąjį
valymą po statybos darbų.







organinės kilmės teršalams (cemento
apnašų liekanoms, rūdžių ir kalkių nuosėdoms, riebalų ir muilo likučiams) pašalinti.
Sudėtyje nėra druskos rūgšties.
Nesusidaro koroziją sukeliančių garų.
Nuvalo plyteles ir plokštes, klinkerio ir molio
plokštes.
Tinka daugeliui natūralių akmenų, pavyzdžiui, granitui, kvarcitui, smiltainiui.
Tinka chromui, legiruotajam plienui, keramikai ir daugeliui sintetinių medžiagų valyti.

Darbo eiga

Pastabos

Techniniai duomenys

Pagrindas. Iš pradžių mašininiu būdu pašalinti
skiedinio likučius.

Nenaudoti ant rūgštims neatsparių paviršių
(poliruotojo marmuro, tam tikrų plytelių
(dekoratyviniai elementai), emalio, aliuminio,
anoduotų paviršių, vario, cinko ar cinku padengtų detalių, bronza padengtos armatūros).
Įsisenėjusiems teršalams, esantiems statybvietėse ir lauke, pašalinti naudoti klinkerio ir
akmens masės valiklį.

Medžiagos pagrindas – nuo 5 iki 15 % neorganinės kilmės rūgščių, mažiau nei 5 % nejoninių
paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapiosios
medžiagos.

Darbo eiga. Gaminį, atsižvelgiant į užterštumą,
skiesti vandeniu santykiu iki 1:10. Šiuo skiediniu padengti iš anksto sudrėkintą paviršių.
Palaukti keletą minučių, kol įsigers. Jei reikia,
patrinti šepečiu. Nuvalius gausiai nuplauti
vandeniu. Jei užterštumas didelis, skiesti
mažiau arba naudoti gryną.

Darbinė temperatūra

+5–25 °C

Džiūvimo laikas /
Galima vaikščioti po

60 min.

Skiedimas

vandeniu santykiu
1:10 (atsižvelgti į
užterštumą)

Išeiga

70–100 ml/m²
(labai priklauso
nuo užterštumo)

Atsparumas
temperatūros
poveikiui

+370 5 213 2222

www.knauf.lt
info@knauf.lt

netaikoma

Tankis

1,0 g/cm³

pH reikšmė

< 1 (koncentratas)

Kvapas

maloniai gaivus,
kvapus

Išvaizda

žalsvas, skaidrus

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

