
Suurepärane veepaakide puhastusvahend. Con Kleen on eriti tõhus
puhastaja ja neutraliseerija. Eemaldab mustust ja pestitsiide mahutitelt ning
masinatelt (voolikud, filtrid, otsikud jt). Eriti efektiivne roosteplekkide
eemaldamiseks.
Ohutu ning efektiivne põranda- ja seinaplaatide puhastaja pesu-, duši- ja
tualettruumides.
Sobilik vahend ehitusjärgseks koristuseks. Eemaldab kipsi ja muid
lahustumatute ainete jälgi. Suurepärane vahend tööstuliku mustuse
eemaldamiseks tellistelt ja kivipindadelt.

Con Kleen
Kontsentreeritud rooste-, katlakivi-, betooni- ja
pestitsiidijääkide eemaldaja metall-, betoon- ja
plastpindadelt.

Ohutu ja
efektiivne

Plussid
Puhastab betoonpõrandaid ja avab poorid.
Eemaldab katlakivi ja rooste metallpindadelt.
Mitteärritav ega ei teki mürgiseid aure.
Võimalik kasutada siseruumides normaalse ventilatsiooniga.
Võimalik kasutada pintsliga, pritsiga või sisse kastes.
Biolagunev: Kooskõlas EL pesuvahendi direktiiviga 2005 -2004/684/EC, mis
nõuab, et kõik pindaktiivsed ained laguneks kiiresti ja täielikult ohututeks
materjalideks.

Füüsikalised ja keemilised omadused
Olek:         Selge vedelik
Värv:         Punane
Tihedus:   1.10
PH:            <1.00
Lõhn:        Happeline
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Pinnale/elemendile peale kanda lahust pritsi, pintsliga või kasta lahuse
sisse.
Kasutamisel siseruumide peab olema tagatud normaalne ventilatsioon.

Teha lahus 1:4.
Kanda töödeldavale pinnale pihusti, pintsli, svammi, mopiga...
Lasta mõjuda 5-10 minutit.
Loputada puhta veega.
Tugeva mustuse korral kasutada lahjendamata.

Teha lahus 1:4.
Pintselda pinnale.
Lasta mõnda aega mõjuda.
Loputada puhta veega, siis lasta kuivada.
Haljas metallpind koheselt värvida või kaitsta korrosiooni eest.

Kasutamine:

Puhastuseks ja betooni pooride avamiseks:

Metallpindade puhastus katlakivist, roostest:

NB! Mitte kasutada linoleumil, marmoril, terrazzoplaatidel, hapet mitte
kannatavade kividel, roostevaba terasel, kroomil või emailil.
Regulaarne kasutus betooni peal võib põhjustada liigset kulumist ja pole
soovitatav. Puhastatud haljas metall tuleks koheselt värvida vältimaks
roostetamist.
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Tutvuda ohutuskaardiga!
Ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks!


