FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE

Geelimäinen puhdistusaine
seinille ja katoille
Suuriviskositeettinen muoto on ihanteellinen seinien puhdistukseen, ei valu pois
seinältä tai katolta
Poistaa rasvan, öljyn, proteiinit, lian ja monet muut epäpuhtaudet ja saasteet
Käyttövalmis, voidaan laimentaa kevyen lian poistamiseksi
Neutraloi happoja ja happosuoloja
Ei tulenarka, virtuaalisesti hajuton

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

FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE
KUVAUS
Tiiviste, alkalinen (emäksinen) ei-tulenarka, virtuaalisesti hajuton, geelimäinen ja
puhdistava liuos pystysuorien alustojen, kuten seinien ja kattojen
puhdistamiseen ja rasvanpoistoon.

KÄYTTÖSUOSITUS
Käytetään öljyn, rasvan, proteiinien ja monien muiden pintalikojen poistamiseen. Se
neutralisoi happoja ja happosuoloja. FK 111 Puhdistusliuosta levitetään jäykällä
nylonharjalla tai luudalla. Tuote soveltuu mineraali- ja metallialustoille.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:

1,04

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
TEOREETTINEN MENEKKI
6 - 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten lian tyypistä ja määrästä,
alustan muodosta sekä ainehukasta käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi ravista hyvin ennen käyttöä. Kaavi tai pyyhi pois
rasva, öljy, lika, muta ja kaikki muut pintaliat niin hyvin kuin mahdollista. Hankaa
FK111 pintaan käyttämällä jäykkää (nylon) harjaa. Anna vaikuttaa 5 – 10 minuuttia
ja puhdista hyvin huuhtelemalla runsaalla puhtaalla vedellä. FK111 käytetään
tavallisesti sellaisenaan. Sitä voidaan kuitenkin ohentaa puhtaalla vedellä suhteessa
1 : 2, kun puhdistettava alusta on vain hiukan likaantunut. Voidaan käyttää myös
lisäaineena (korkeapaine) höyrypuhdistuksessa pitoisuudella 5 %:stä aina 25 %:iin
vaikeasti likaantuneille pinnoille, jonka jälkeen huuhdellaan (höyry) puhdistuksella
tai huuhdellaan puhtaalla vedellä. Älä annan aineen kuivua pintaan ennen
huuhtelua! Poista huuhtelun jälkeen kaikki jäljelle jäänyt vesi ja anna pinnan täysin
kuivua, koska pintaan tai rakoihin jäänyt kosteus voi aiheuttaa vikoja pinnoitteessa.
Suuret pinnat tai huonot kuivausolosuhteet voivat vaatia pitkän kuivausajan ennen
pinnan pinnoittamista uudelleen.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan tulee olla +5 ja +35 °C välillä.

TURVATIEDOT
pH:
VOC taso:
Leimahduspiste:

11
0 g/l
Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

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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