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APRAKSTS 
C2 Clean™ - jaunākās paaudzes 

tīrīšanas līdzeklis vidēju un stipru 

netīrumu likvidēšanai. Paredzēts 

betona, akments grīdām u.c. 

virsmām. 

C2 Clean™ - lielisks izvēle 

industriālai profesionālai 

izmantošanai, kā arī  ideāli 

piemērots nelieliem mājas 

uzkopšanas darbiem. Tas var 

kompleksi aizvietot daudzus 

vienfunkcionālus tīrīšanas 

līdzekļus. Mājas uzkopšanas darbu 

veikšanai atšķaidītā veidā var tikt 

izmantots: logu tīrīšanai, vannas 

istabās, grīdām, sienu flīzēm, 

piekaramiem griestiem utt. 

Koncentrētā veidā C2 Clean™ ir 

ideāls betona grīdu, akmens un 

citu virsmu tīrīšanas līdzeklis stipru 

netīrumu likvidēšanai. C2 Clean™ ir 

universāls tīrīšanas līdzeklis visām 

virsmām , nesatur kaitīgus 

korozijbīstamus šķīdinātākus  un 

skābes.  

 

IEGUVUMI 
Daudzfunkcionāls  tīra ne tikai 

vieglus netīrumus, bet arī  stiprus 

netīrumus no dažādām virsmām. 

Efektīvi likvidē netīrumus .  

Izmantojams atšķaidītā veidā mājas 

apstākļos ikdienas uzkopšanai.  

Attīra no putekļiem, betona grīda 

kļūst glancēta un viegli kopjama. 

Efektīvs  logiem, vannas istabām, 

sienas flīzēm, grīdām utt.  

Viegli pielietojams. 

Universāls, var aizvietot daudzus 

citus vienu funkciju pildošus 

produktus.  

Ekoloģiski nekaitīgs, izgatavots 

uz ūdens bāzes, sesatur 

šķīdinātājus,  

nav toksisks, bez aromāta, atbilst 

visām nacionālajām prasībām AIM 

VOC, nav kancerogēns (nekatīgs 

izmantošanai pārtikas ražotnēs), 

ātri žūstošs, viegli pielietojams. 

 

SPECIFIKĀCIJA 
Aptuvenais patēriņš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotā patēriņa informācija ir 

aptuvena. Reālais patēriņš ir 

atkarīgs no tekstūras virsmas 

porainības, no betona markas, 

ieklāšanas nosacījumiem, 

temperatūras un mitruma.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Tehniskais raksturojums 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ierobežojumi 
Visa dotā informācija ir sniegta no 

mūsu pieredzes. Ievērojiet sniegto 

instrukciju. Atsevišķi dziļi 

iesūkušies traipi var netikt iztīrīti. 

Lai saņemtu papildus informāciju 

griezieties Crete Colors 

International: 
support@cretecolors.com 
 

VIRSMAS SAGATVOŠANA 
Uzmanīgi izlasiet 

Drošības instrukciju uz etiķetes un 

virsmas sagatavošanas instrukciju 

pirms apstrādes. 

 
Теstēšanas virsma 
 Katru reizi veiciet testu uz 

neliela laukuma katram 

virsmas tipam. 

 Izmantojiet Crete Colors 

International, LLC lietošanas 

instrukciju. 

 

Izgatavotājs:  
Crete Colors International, LLC,  

Substrate Type Coverage

Architectural 

Concrete Block

Burnished                

Smooth                   

Split-Faced          

Ribbed

5-14m2                         

(50-150 ft2)

Concrete

Brick                          

Tile                    

Precast Panels 

Pavers                   

Cast-in-Place

5-14 m2                        

(50-150ft2)

Fired Clay

Brick                           

Tile                     

Terra Cotta         

Pavers

5-14m2                         

(50-150 ft2)

Marble                      

Travertine          

Limestone

Polished

Unpolished

46-93m2                 

(500-1000ft2)

14-46m2                 

(150-500ft2)

Granite

Polished

Unpolished
14-46m2                 

(150-500ft2)

46-93m2                 

(500-1000ft2)

Sand Stone

Polished

Unpolished

46-93m2                 

(500-1000ft2)

14-46m2                 

(150-500ft2)

Slate

Polished
46-93m2                 

(500-1000ft2)

Unpolished
14-46m2                 

(150-500ft2)  

Veids  Tīrs zaļš šķīdums 

Blīvums 1.07 

Aktīvās vielas Nav 

Sausais atlikums Nav 

pH 
 

10.5  

 

Uzliesmojuma 
robeža 

930C (2000F)  

ASTM D 3278 

Sasalšanas 
temperatūra 

00C (320F) 

VOC saturs Nav 

Uzglabāšanas 
termiņš 

3  gadi oriģinālā slēgtā 
iepakojumā  

 

mailto:support@cretecolors.com
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P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 

85070, USA. 

Tel: +1-602-903-2133 

E-mail:  support@cretecolors.com 

 

VIENMĒR VEICIET testu uz 

izmēģinājuma laukuma lai noteiktu 

līdzekļa atbilstību konkrētam 

virsmas tipam un vēlamā rezultāta 

iegūšanai 

 

C² iesaka aizsargāt cilvēkus, 

iekārtas, ierīces, īpašumus un visas 

virsmas, kuras nav paredzētas 

apstrādei, no tīrīšanas līdzekļa 

nokļūšanas uz tiem. 

 

 
IEKĀRTAS 
Izmantojiet automātiskās grīdas 

mazgājamās mašīnas vai birstes. 

 

Gaisa un virmas temperatūra 
Gaisa un virsmas temperatūrai ir 

jābūt robežās no 4ºC līdz 38ºC (no 

40º F līdz 100º F). Nelietojiet ja 

temperatūra ir zemāk kā 4ºC (40º 

F). Labāko rezultātu var iegūt pie  

100C (500F) gaisa un virsmas 

temperatūras. 

 

UZGLABĀŠANA UN 
TRANSPORTĒŠANA 
Saglabājiet temperatūru 4-38°C 

(40-100°F), aizsargājiet no augstas 

un zemas temperatūras. 

Nekrāmējiet produktu paletes 

vienu uz otras. Norādītais derīguma 

termiņš nozīmē glabāšanas ilgumu 

slēgtā,  oriģināla iepakojumā, 

sausā vietā. Nemaisiet kopā ar 

citām ķimikālijām.  

Sakratiet un samaisiet pirms 

izmantošanas. Glabājiet produkciju 

bērniem neaizsniedzamā vietā.  

 

ATŠĶAIDĪŠANA 
Parasta uzkopšana 
120 ml (1 PAX) C2 Clean™ 

atšķaidiet ar 10 litriem tīra ūdens. 

PIELIETOŠANA 
Uzmanīgi izlasiet 

drošības instrukciju uz etiķetes un 

virsmas sagatavošanas instrukciju 

pirms apstrādes. 

 

 

 
 
ATŠĶAIDĪŠANA 
 

Stipri eļļas traipi 
1 daļa koncentrāta uz 4 daļām 

ūdens. 

 

Nelieli  eļļas traipi 
1 daļa koncentrāta uz 50 daļām 

ūdens. 

 
Ikdienas uzkopšana 
1 daļa kocentrāta uz 100-200 

daļām ūdens. 

 
Mazgāšana izmantojot augsta 
spiediena mašīnu 
1 daļa koncentrāta uz ne mazāk kā 

50 daļām ūdens. 

 

Mazgāšana izmantojot  grīdas 
mazgājamo mašīnu  
1 daļa koncentrāta uz ne mazāk kā 

50 daļām ūdens. 

 
 

LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA 
Betonam, akmens virsmām, 

betona bruģim, teracco, vinila un 

keramiskām flīzēm, marmoram un 

granītam, epoksīda un poliuretāna 

virsmām, plastikai un stikla. 

 
1. Veiciet testu katras virsmas 

sākotnējai analīzei . Vienmēr 

sekojiet lietošanas instrukcijai 

Ļaujiet virsmai vienmēr izžūt 

pirms iegūtā rezultāta 

noteikšanas. 

2. Apstrādājiet virsmu ar 

atšķaidītu C² Clean™ ar 

birstes, ruļļa vai zema 

spiediena smidzinātāja 

palīdzību. Ļaujiet līdzeklim 

iesūkties virsmā 1-10 minūtes. 

3. Rūpīgi notīriet lielos netīrumus 

ar neabrazīvu birsti. 

4. Nomazgājiet virsmu ar ūdens 

spiedienu, lai noskalotu 

netīrumu atlikumus vai/un 

mazgāšanas līdzekli. 

5. Jutīgām virsmām skalošanai 

ar ūdeni izmantojiet ierīces ar 

regulējamu spiedienu. 

6. Nepieciešamības gadījumā 

atkārtojiet visu secīgi vēlreiz. 

 

Attīrīšana 
Mazgājiet visas iekārtas un 

instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc 

līdzekļa lietošanas 

 
DROŠĪBA 
Mūsu prioritāte – jūsu drošība! 

VIENMĒR VEICIET 
TESTU 
katras virsmas sākotnējai 

analīzei . Vienmēr sekojiet 

lietošanas instrukcijai Ļaujiet 

virsmai vienmēr izžūt pirms 

iegūtā rezultāta noteikšanas . 

 

mailto:support@cretecolors.com
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Crete Colors International, LLC ir 

aktīvs INFOTRAC’S MSDS 

Partnership Program biedrs. 

Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var 

būt saistīti ar C2  produktu 

izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos 

vai citiem nelaimes gadījumiem, 

lūdzam griezties INFOTRAC lai 

saņemtu tūlītēju palīdzību. 

Glabājiet produkciju bērniem 

neaizsniedzamā vietā. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests:  112 

Valsts toksikoloģijas centrs:      

67042468 (darba laikā) 

Diennakts palīdzība 24/7: 

 www.infotrac.net 

 

Diennakts tālrunis 24/7: 

 +1- 352-323-3500 

 
PIRMĀ PALĪDZĪBA 
Norīšanas gadījumā: 
Izdzeriet lielu ūdens vai piena 

daudzumu. Necentieties izsaukt 

vemšanu. Steidzami dodieties pie 

ārsta. 

Iekļūšana acīs: 
Izņemiet kontaktlēcas no acīm. 

Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru 

tekošu ūdeni 15 munūtes. 

Steidzami dodieties pie ārsta. 

Nokļūšana uz ādas: 
Nomazgājiet ar ziepēm un tīru 

ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis 

līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo 

zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja 

pastiprinās kairinājums dodietie 

pie ārsta. 

Iekļūšana elpošanas ceļos: 
Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa. 

Izmazgājiet muti un deguna 

iekšpusi vairākas reizes ar tīru 

ūdeni. Ja rodas elpošanas 

problēmas, nekavējoties dodieties 

pie ārsta. 

 
 

 
 

GARANTIJA 
Visa dotā informācija un ieteikumi 

tiek doti saskaņā ar mūsu 

izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr 

mēs nevaram kontrolēt katru 

produkta lietošanas procesu, 

lietošanas apstākļus un metodes. 

Klienta pienākums ir patstāvīgi 

veikt testus, lai noteiktu produkta 

atbilstību katram atsevišķajam 

gadījumam. Crete Colors 

International apgalvo, ka 

proukcijas īpašības atbilst 

uzrādītajām un tai nav nekādu 

defektu.  
 

APKALPOŠANAS 
DIENESTS: 
Lai saņemtu tehnisku konsultāciju 

un informāciju par produktiem,  

apmeklējiet mūsu mājas lapu 

www.cretecolors.lv, 
www.cretecolors.com vai rakstiet 

mums uz e-pastu  

info@grivagroup.lv, 
support@cretecolors.com .  
            

 
 

IETEIKUMI 
 

Sekojiet C² ieteikumiem pirms 

produkta lietošanas.  

Savāciet visus viegli notīrāmos 

netīrumus no apstrādājamās 

virsmas. 

Nedausz samitriniet virsmu ar 

tīru ūdeni. 

Silts ūdens 60-80ºC (140-175°F) var 

uzlabot uzkopšanas un tīrīšanas 

kvalitāti 

Lielāks ūdens spiediens kā 7.00 МПа 

(1,000 psi) un mazāks leņķis par 15° 

var sabojāt nenoturīgu akmens 

virsmu. 

Lai sasniegtu vēlamo tīrīšanas 

rezultātu , ūdens patēriņam jābūt ne 

mazākam par 23 litriem minūtē. 

Neļaujiet ² Clean™ tīrīšanas līdzeklim 

izžūt uz grīdas virsmas. Ja tas ir 

izžuvis, nedaudz samitriniet virsmu 

un vēlreiz apstrādājiet ar tīrīšanas 

līdzekli. 

http://www.infotrac.net/
http://www.infotrac.net/
http://www.cretecolors.com/
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