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Knauf Fugen-Reiniger
Itin veiksmingas plytelių siūlių valiklis
Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Naudojimas

Savybės

Sienų ir grindų plytelių siūlių šarminė valymo ir
dezinfekavimo priemonė. Pašalina purvo, muilo,
riebalų likučius ir kitus buitinius teršalus. Tinka
visokių medžiagų siūlėms valyti, atliekant vidaus
ir išorės darbus.

■ Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
■ Specialus šarminis valiklis, skirtas teršalams,
riebalų nuosėdoms, virtuvės riebalams nuo
plytelių siūlių virtuvėje ir vonioje pašalinti.
■ Skirtas plytelių siūlėms virtuvėje ir sanitarinėse
patalpose valyti.
■ Nuvalo ir pačias plyteles (priklauso nuo plytelių
rūšies ir užterštumo).

■ Dėl subalansuoto paviršių veikiančių medžiagų
(tensidų) ir specialių tirpiklių derinio, ištirpina
organinius teršalus ir nuosėdas, todėl juos paprasta nuplauti vandeniu.
■ Siūlės vėl tampa higieniškos ir švarios.
■ Optimaliai pritaikytas virtuvės ir vonios aukštiems reikalavimams.
■ Paruoštas naudoti.

Sandėliavimas
Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje, vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje
vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.
Pakuotė
750 ml

Prekės kodas
146246

Knauf Fugen-Reiniger
Itin veiksmingas plytelių siūlių valiklis
Darbo eiga

Pastabos

Techniniai duomenys

Užpurkšti priemonę ant valomo ploto arba priemonę padengti su kempine arba skudurėliu. Palaukti 5 – 10 min. Po to plauti švariu vandeniu.
Jei nešvarumų lieka, procedūrą pakartoti. Esant
reikalui, valomą plotą trinti šepečiu.

Nenaudoti ant marmuro, linoleumo, anoduotų ir
kitų šarmams jautrių paviršių. Jei kyla abejonių,
išbandyti ne tokioje pastebimoje vietoje.

Medžiagos pagrindas: iki 5 % nejoninių tensidų,
daugiau 5 % katijoninių tensidų, šarmai,
pagalbinės medžiagos, kvapai.
Spalva
bespalvis
Kvapas
citrinos
Konsistencija
skysta,
truputį klampi
Tankis
1,06 g/cm³
pH reikšmė
apie 13
Darbinė temperatūra
+5 – +30 °C
Reakcijos laikas
5–10 min.
Skiedimas
neskiedžiamas
Sąnaudos:
10–50 ml/m²
(priklauso nuo
nešvarumo laipsnio
ir siūlių pločio).
750 ml pakuotės užtenka
15–75 m²
Atsparumas
netaikoma
temperatūros poveikiui

+370 5 213 2222
www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai –
praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti
patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

