EPOXYSHIELD® PUHDISTUS- JA
RASVANPOISTOAINE

Puhdistus- ja rasvanpoistoainetiiviste lattioille
Poistaa rasvaa, öljyä ja muuta likaa
Käytännössä hajuton
Ei syttyvää, laimennus vedellä
Riittoisuus 6 – 8 m²/l
Betonille ja aiemmin maalatuille pinnoille

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® PUHDISTUS/ RASVANPOISTOAINE
KUVAUS
Puhdistus/rasvanpoistoaine on alkalinen tiiviste, ei-syttyvä, virtuaalisesti hajuton
puhdistus ja rasvanpoistoaineliuos lattioille.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta tulee
käyttää rasvan, öljyn, proteiinien, lian ja muiden pinnalla olevien epäpuhtauksien
poistamiseen pinnoitteesta, mineraali-, betoni- ja teräsalustoilta. RUST-OLEUM® 2901 EPOXYSHIELD® lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta levitetään keinosienellä, rätillä tai
jäykällä nylonharjalla tai luudalla. RUST- OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden
puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan käyttää myös lisäaineena korkeapaine (höyry)
puhdistuksessa.

TEKNISET TIEDOT
KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
TEOREETTINEN MENEKKI
6 – 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan
huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen
käyttöä. Pyyhi rasva, öljy, home ja muu lika pois niin hyvin kuin mahdollista. RUSTOLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan
levittää sienellä, rätillä ja harjalla tai puhdistuskoneella. Kun sitä käytetään
puhdistuskoneessa, laimenna 50 % kylmällä vedellä. Huuhtele käytön jälkeen runsaalla
puhtaalla vedellä. Poista vesi puhdistuksen jälkeen ja anna pinnan kuivua huolella, koska
pinnalle jäänyt tai rakoihin joutunut kosteus voi aiheuttaa pinnoitteen ennenaikaista
huononemista. Suuren pinnat tai huonot kuivumisolosuhteet voivat vaatia pidemmän
kuivumisajan ennen kuin pinnoitetta voidaan levittää.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava alueella 5 ja 35 °C.

HUOMAUTUKSET
Huuhtele pinta vedellä aina puhdistuksen jälkeen.

TURVATIEDOT
VOC taso:
Leimahduspiste:

9 g/l
Ei tulenarka

Turvallisuusmerkinnät:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin huolella.

KÄYTTÖAIKA
5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35
°C asteen välillä.
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tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on
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