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APRAKSTS

C² Stain Clean™ - ļoti efektīvs
tīrīšanas līdzeklis eļļas traipu
izņemšanai no betona un akmens
un cita poraina materiāla virsmām.
Pēc traipa apstrādes ar C² Stain
Clean™, tas iesūcas virsmas
porainajā struktūrā. Nav
nepieciešama maisīšana un
papildus tīrīšana ar birsti. Tiklīdz
tīrīšanas līdzeklis izžūst, tas izstumj
visus netīrumus uz augšu. 5-8
stundas pēc apstrādes ar tīrīšanas
līdzekli noslaukiet visus nožuvušos
netīrumus no grīdas virsmas.

visām nacionālajām prasībām AIM
VOC, nav kancerogēns (nekatīgs
izmantošanai pārtikas un
medicīnas ražotnēs), ātri žūstošs,
viegli pielietojams.

ATBILSTĪBA NORMĀM

Atbilst visām zināmajām
nacionālajām prasībām AIM VOC.

Tehniskā informācija

Veids

IEGUVUMI
Efektīvs uz veca betona, dziļu eļļas
traipu tīrīšanai.

Viegli izmantojams, apstrādājiet
virsmu ar tīrīšanas līdzekli.

Blīvums
Aktīvās vielas
Sausais atlikums
pH
Uzliesmošanas
robeža
Sasalšanas
temperatūra
VOC saturs
Uzglabāšanas
termiņš

Vizkozs balts
šķidrums, viegls
citrusa aromāts
0.80
Nav
Nav
10.5
>2000C (930F)
ASTM D3278
00C (320F)
4% Max.
2 gadi slēgtā orģinālā
iepakojumā

Praktisks, pēc lietošanas nav

Drošības instrukciju uz etiķetes un
virsmas sagatavošanas instrukciju
pirms apstrādes.

RISINĀJUMI
Notīriet visus netīrumus un vecos
membrānveidotājus ar atbilstošu
2
C tīrīšanas līdzekli, izmantojot
kādu no zemāk minētajiem:
2

TM

C Wash – «izsitumus» (sāļus)
no grīdas virsmas un pārējos
celtniecības netīrumus no jauna
un veca betona.
2

TM

C Maintenance – Visus
netīrumus un smalkos putekļus
pēc betona slīpēšanas/pulēšanas.
2

TM

C Remove –
Membrānveidotājus, mastikas,
riepu nospiedumus.
C2 Clean TM – Attīra netīru
betonu.

nekādu atlikumu.

Universāls, piemērots betona,
betona flīžu, trotuāra bruģa,
akmens virsmām.

Daudzfunkcionāls, tīra bremžu un

stūres škidrumu, motoreļļas,
hidralliskos šķidrumus, antifrīza,
pārtikas rūpniecības eļļas, pārtikas
traipus un citus netīrumus.

Unikāls, nemaina virsmas krāsu.

Ierobežojumi
Nav ieteicams asfalta virsmām.
Lai saņemtu papildus informāciju
griezieties Crete Colors
International:
support@cretecolors.com

C² iesaka aizsargāt cilvēkus,
iekārtas, ierīces, īpašumus un visas
virsmas, kuras nav paredzētas
apstrādei, no tīrīšanas līdzekļa
nokļūšanas uz tiem.

VIENMĒR VEICIET testu uz
izmēģinājuma laukuma lai noteiktu
VIRSMAS
Grošs lietošanai uz granīta un
līdzekļa atbilstību konkrētam
kaļķakmens.
SAGATAVOŠANA
virsmas tipam un vēlamā rezultāta
iegūšanai. Vienmēr sekojiet
lietošanas instrukcijai Ļaujiet
Ekoloģiski nekaitīgs, radīts uz
Uzmanīgi izlasiet
virsmai vienmēr izžūt pirms iegūtā
ūdens bāzes, nesatur šķīdinātājus,
rezultāta noteikšanas.
netoksisks, bez smaržas, atbilst
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Izgatavotājs:
Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ
85070, USA.
Tel: +1-602-903-2133
E-mail: support@cretecolors.com

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.

Iekārtas

Birstes un rullīši, izturīgi pret
šķīdinātāju, piemēroti nelieliem
laukumiem un vertikālām
virsmām.
Lielām virsmām izmantojiet zema
spiediena smidzinātāju (<50 psi).
Visām smidzinātāja detaļām jābūt
izturīgām pret šķīdinātāju
iedarbību .Lai notīrītu radušos
netīrumus no virsmas izmantojiet
slotu vai birsti.
Разведение
Lietojiet C² Stain Clean™
koncentrētā veidā. Pirms
lietošanas kārtīgi sakratiet.

PATĒRIŅŠ
1 l attīrīs 0.5м2
3.5 l attīrīs 1.75м2

ieklāšanas nosacījumiem,
temperatūras un mitruma.

Nožūšanas laiks

Atkarīgs no laika apstākļiem:
temperatūras, mitruma, vēja.
Pilnīgi izžuvušajiem, iznākušajiem
uz āru netīrumiem ir jāpātklājas ar
plaisu tīklu.

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.

IEPAKOJUMS

3.5 l un 20 l kannas

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA
Uzmanīgi izlasiet
drošības instrukciju uz etiķetes un
virsmas sagatavošanas instrukciju
pirms apstrādes

VIENMĒR VEICIET
TESTU
katras virsmas sākotnējai analīzei.
Vienmēr sekojiet lietošanas
instrukcijai Ļaujiet virsmai
vienmēr izžūt pirms iegūtā
rezultāta noteikšanas

1. Pirms apstrādes ar materiālu
neslapiniet virsmu.
2. Mehāniski notīriet esošos
netīrumus no grīdas virsmas.
3. Kārtīgi sakratiet tīrīšanas
līdzekli un uzlejiet to uz traipa
tā, lai traips būtu pilnībā
pārklāts.
4. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim izžūt
5-8 stundas vai 1 nakti.
5. Virsmai jābūt aizsargātai no
lietus un kustības pa to.
6. Lai aizsargātu no lietus,
apstrādāto virsmu pārklājiet ar
tentu.
7. Žūšanas procesā uz traipa
virsma veidosies plaisas. Ja
plaisas ir izveidojušās uz visas
traipa virsmas, tad līdzeklis ir
izžuvis.
8. Lielākā daļa eļļas traipu var
netikt pilnībā iztīrīti ar 1 reizi.
Nepieciešamības gadījumā
atkārtojiet augstākminētos
punktus vēlreiz.

Attīrīšana

Mazgājiet visas iekārtas un
instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc
līdzekļa lietošanas

Dotā patērīņa informācija ir
aptuvena. Reālais patēriņš ir
atkarīgs no virsmas tekstūras un
porainības, no betona markas,
________________________________________________________________________________________________
©C2 Novembris 2010
www.cretecolors.com
www.grivagroup.lv
Lappuse 2 no 3

C2 Stain Clean™
Efektīvs tīrīšanas līdzeklis dziļu eļļas traipu izņemšanai no betona

____________________________________________________________________________________________

PIRMĀ PALĪDZĪBA

IETEIKUMI
Sekojiet C² ieteikumiem pirms
produkta lietošanas.
Savāciet visus viegli notīrāmos
netīrumus no apstrādājamās
virsmas.
Vienmēr klājiet produktu uz
sausas virsmas.
Centieties uzreiz saslaucīt , ja ir
gadījies nejauši izliet tīrīšanas
līdzekli.

DROŠĪBA

Mūsu prioritāte – jūsu drošība!
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

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.

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 .

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:
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