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Intensiv-Reiniger
Itin veiksmingas ir intensyvus šarminis valiklis
Produkto aprašymas

Intensiv-Reiniger – intensyvaus poveikio šarminis valiklis.

Sudėtis

5–15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, mažiau kaip 5 % katijoninių
paviršinio aktyvumo medžiagų, pagalbinės medžiagos,
kvapiosios medžiagos.

Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.
Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai
uždarytoje originalioje pakuotėje.
Pakuotė

Prekės kodas

1000 ml

146245

Tiekimo forma: lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio
mechanizmu.

Savybės

Dėl subalansuoto paviršių veikiančių medžiagų ir specialių tirpiklių derinio
tirpdo organines nuosėdas ir teršalus, todėl juos paprasta nuplauti vandeniu.
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Naudojimas

■ Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
■ Koncentruotas, silpnai šarminis, intensyvaus poveikio, specialios paskirties
valiklis, skirtas tepalų, riebalų dėmėms, grindų priežiūros priemonėms,
savaiminio blizgesio emulsijoms, vaško plėvelėms, gumos nutrintiems
ruožams, teršalams, suodžiams ir t. t. pašalinti.
■ Galima naudoti ant daugumos pagrindų, pvz.: plytelių ir plokščių,
natūralaus ir dirbtinio akmens paviršių, marmuro ir smiltainio, granito,
betono, klinkerio, Cotto tipo plytelių, stiklo, nerūdijančiojo plieno,
daugumos sintetinių medžiagų.

Pagrindas

Gali būti naudojamas tik ant visiškai išdžiūvusių paviršių.

Darbo eiga

Galima naudoti gryną arba skiestą vandeniu santykiu 1:5. Paviršių padengti
kempine arba šepečiu. Palaukti 5–20 min., kol įsigers, ir nuplauti švariu
vandeniu. Jei užteršta smarkiai, naudoti gryną. Jei reikia, procedūrą
pakartoti.

Pastabos

Pavadinimas

Vertė

Darbinė temperatūra

nuo 5 iki 30 °C

Džiūvimo trukmė /
galima vaikščioti po

netaikoma

Skiedimas

santykiu 1:5 su vandeniu

Atsparumas temperatūros poveikiui

netaikoma

Tankis

1,02 g/cm³

pH vertė

apie 12

Kvapas

citrinų

Spalva

bespalvis

Išeiga

5–20 m²/l (priklauso nuo užterštumo)

Nenaudoti ant tokių paviršių kaip kaučiukas, šviežiai
lakuotas paviršius, tam tikros sintetinės medžiagos, akrilo
(organinis) stiklas, mediena, linoleumai ir pan.
Anoduoti, aliumininiai ir emaliu padengti paviršiai jautrūs
šarmams, todėl koncentruoto Intensiv-Reiniger nenaudoti.
Jei kyla abejonių, išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.
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UAB „Knauf“
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.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

