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APRAKSTS 
C2 Wash™ - speciāli izsrādāts jauna 
betona tīrīšanas līdzeklis. C2 Wash™ 
likvidē sālus no jauna betona 
virsmas, kas visbiežāk rodas  ielietu 
betonu pārklājot ar plēvi. Šie sāļi var 
traucēt šķidrajiem cietinātājiem 
efektīvi iesūkties virsmā. Izmantojiet 
C2 Wash™ tūlīt pēc plēves 
noņemšanas no tikko ieklātā betona 
vai nākamo 3-7 dienu laikā pēc 
betonēšanas, vai jebkurā laikā lai  
attīrītu betonu no sāļiem. 
 

IEGUVUMI 
Efektīvs  lai attīrītu svaigi betonētu 
virsmu no sāļiem. 

 
Ideāli piemērots izmatošanai 
automātiskajām grīdas mazgājamām 
mašīnām.  
 

Viegli sajaucams ar ūdeni – tikai 
veicamo darbu objektā. 

 
Koncentrāts  viegli transportējams 
un uzglabājam  
 

Ekoloģiski nekaitīgs, radīts uz ūdens 
bāzes, nesatur šķīdinātājus, 
netoksisks, bez smaržas 
 
 

ATBILSTĪBA NORMĀM 
Atbilst visām zināmajām  
nacionālajām prasībām AIM VOC. 
 

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 

 
Tehniskais raksturojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIRSMAS 
SAGATAVOŠANA 
 
Uzmanīgi izlasiet 
Drošības instrukciju uz etiķetes un 
virsmas sagatavošanas instrukciju 
pirms apstrādes. 
 
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, birstes vai 
smidzinātāju. 

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 
Atšķaidiet 1 daļu C2 Wash™ ar 4 
daļām tīra ūdens. Kārtīgi sakratiet. 
Pirmo vienmēr tīrā spainī  lejiet tīru 
ūdeni un tam pievienojiet tīrīšanas 
līdzekli.   
Izmantojot grīdas mazgājamo 
mašīnu sākumā tvertnē ielejiet ūdeni 
un tam pievienojiet tīrīšanas līdzekli.  
. 

 
 

Veids 
Caurspīdīgs 
šķidrums 

Blīvums 1.29 

Aktīvās vielas Nav 

Sausais atlikums Nav 

pH 4.8 

Uzliesmojuma 
robeža 

>930C (2000F)  
ASTM D 3278 

Sasalšanas 
temperatūra Nav 

VOC saturs 0% 

Uzglabāšanas 
termiņš 

3  gadi oriģinālā 
slēgtā iepakojumā  

 

mailto:support@cretecolors.com
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PATĒRIŅŠ 
Dotā patērīņa informācija ir 
aptuvena. Reālais patēriņš ir atkarīgs 
no virsmas tekstūras un porainības, 
no betona markas, ieklāšanas 
nosacījumiem, temperatūras un 
mitruma. 
15 – 30 м2/l 

 

IEPAKOJUMS 
3.5 l , 20  l kanna vai 200 l mucas. 
 
 

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

 

 
 

GRĪDAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA 
 Pēc plēves noņemšanas no svaigi 

iebetonētās grīdas, nomazgājiet 
virsmu ar mašīnu, ielejot tās 
tvertnē tīru ūdeni. 

 Apstrādājiet ar C2 Wash™. Ar C2 

Wash™ apstrādājiet tik lielu 

daudzumu virsmas, cik spēsiet 
apstrādāt 10-15 minūšu laikā. 

 Notīriet C2 Wash no grīdas ar 
vakumēšanu.   

 Nomazgājiet virsmu ar mašīnu, 
ielejot tās tvertnē tīru ūdeni.  

 

BIRSTE un  SMIDZINĀTĀJS 
 

 Pēc plēves noņemšanas no svaigi 
iebetonētās grīdas, nomazgājiet 
virsmu ar tīru ūdeni un birsti 

 Apstrādājiet ar atšķaidītu C2 
Wash un tīru birsti vai 
smidzinātāju. 

 Gaidiet 15 minūtes. 

 Nomazgājiet virsmu ar tīru ūdeni 
un birsti. 

 

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

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 

VIENMĒR VEICIET 
TESTU 
katras virsmas sākotnējai analīzei. 

Vienmēr sekojiet lietošanas 

instrukcijai Ļaujiet virsmai 

vienmēr izžūt pirms iegūtā 

rezultāta noteikšanas 

 

 

IETEIKUMI 
 

Sekojiet C² ieteikumiem pirms 

produkta lietošanas.  

Savāciet visus viegli notīrāmos 

netīrumus no apstrādājamās 

virsmas. 

Lai iztīrītu dziļus motoreļļas 
traipus izmantojiet C2 Stain 
Clean. 
 
Vidējais  C2 Wash™ iedarbības 
laiks uz grīdas ir 15 minūtes.  
Intervālu var nedaudz pagarināt 
vai saīsināt, atkarībā no betona 
porainības un sālu daudzuma. 
  
C2 Wash™ piemīt vidēji skāba 
vide.  Pārāk ilga iedarbība uz 
grīdas var radīt virsmas  
bojājumus. 
 
 Neapstrādājiet sasalušas 
virsmas ar C² produktiem. 
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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 .  
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