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APRAKSTS 
C2 Maintenance TM – speciāls tīrīšanas 
līdzeklis uz litija bāzes, paredzēts 
betona grīdām, kuras ir apstrādātas 
ar C2 Super Hard TM, C2 Hard TM, vai 
C2 Seal TM. Šim produktam ir 
nostiprinošas (cietinošas)  īpašības, 
jo tā sastāvā ir litija silikāts. 
 
Šī unikālā tīrīšanas komponentu 
kombinācija iztīra praktiski jebkurus 
standarta netīrumus no betona 
grīdām. Ideāls lietošanai visās 
iespējamās telpās, sākot ar 
noliktavām un ražošanas telpām līdz 
tirdzniecības centriem, slimnīcām, 
skolām, restorāniem utt..  
 
Neskatoties uz to, ka C2 
Maintenance TM ir ticis speciāli 
izstrādāts lai saglabātu grīdu 
raksturīgās īpašības, kuras ir 
apstrādātas ar litija bāzes 
cietinātājiem, tas var tikt izmantots 
kā efektīvs tīrītājs praktiski jebkurai 
betona virsmai, ieskaitot virsmas, 
kuras ir apstrādātas ar 
tradicionālajiem silikātu bāzes 
cietinātājiem. Regulāra grīdu 
uzkopšana ar C2 Maintenance TM 
nodrošinās visaugstākos vizuālos 
rezultātus. 
 

IEGUVUMI 
Efektīvi notīra parastos netīrumus no 
betona virsmas. 
 
Ideāls kopšanas līdzeklis spīduma un 
noturības saglabāšanai grīdām, 
kuras apstrādātas ar litija bāzes 
cietinātājiem. 

 

Atšķaidītā veidā – ikdienas un  
pastiprinātāi uzkopšanai. 
 
Koncentrētā veidā – viegli 
transportējams un uzglabājams. 
 
Vislabāk der pulētām grīdām. 
 
Viegli lietojams – ikdienas uzkopšānā 
nav nepieciešams noskalot ar ūdenu. 
 
Var tikt izmantots ar visiem C2 
produktiem. 
 
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. 
 

ATBILSTĪBA NORMĀM 
Atbilst visām nacionālajām prasībām 
AIM VOC. Nekatīgs izmantošanai 
pārtikas un medicīnas ražotnēs. 
 

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. 
 
Теstēšanas virsma 

 Katru reizi veiciet testu uz neliela 
laukuma katram virsmas tipam. 

 Izmantojiet Crete Colors 
International, LLC lietošanas 
instrukciju. 

 
Izgatavotājs:  
Crete Colors International, LLC,  
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 85070, 
USA. 
Tel: +1-602-903-2133 
E-mail:  support@cretecolors.com 
 

Veids 
CAURSPĪDĪGS 
ŠĶIDRUMS 

Blīvums 1.00 
Aktīvās vielas nav  
Sausais atlikums nav 
pH 9.87 

Uzliesmošanas 
robeža 

930C (2000F)  
ASTM D 3278 

Sasalšanas 
temperatūra nav 

VOC saturs 4% Max. 

Uzglabāšanas 
termiņš 

2  gadi slēgtā orģinālā 
iepakojumā 
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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 Maintenance™ 
atšķaidiet ar 10 litriem tīra ūdens. 

 

Pastiprināta uzkopšana 
120 ml (1 PAX) C2 Maintenance™ 
atšķaidiet ar 2-4 litriem tīra ūdens. 
 

Iepakojums 

120 ml PAX, 3.5 l konteineri vai 
 20 l kannas. 
 

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

 

 

LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA 
 
Jauns un esošs betons, betons ar 
sausajiem cietinātājiem - pulēts 
betons, krāsains betons, presēts 
betons, cementa flīzes, terraco, 
betons, apstrādāts ar 
tradicionālajiem silikāta 
cietinātājiem. 

 Izmantojiet  automātiskās grīdas 
mazgājamās mašīnas vai lietojiet 
birstes 

 Pēc ikdienas betona grīdas 
uzkopšanas nav nepieciešama 
skalošana ar ūdeni. 

 Neļaujiet tīrīšanas līdzeklim izžūt 
uz grīdas virsmas.  

 Rūpīgi noskalojiet pēc lielu 
netīrumu notīrīšanas.  

 Lai uzlabotu spīdumu 
rekomendējam nopulēt ar balto 
disku. 

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

 
 
 

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 traipus vai stipri 
netīras virsmas  atšķaidiet 1 l  C2 
Maintenance ™ ar 15 l tīra ūdens. 

 
Netaisiet lielāku koncentrāciju 
kā 1 daļu uz 3 daļām ūdens.  
 
Kārtīgi nomazgājiet ar ūdeni tās 
vietas, kuras ir apstrādātas ar  
atšķaidītu produkta koncentrātu 
lielāku kā 0,5 litri C2 
Maintenance uz 15 litriem ūdens. 
 
Lai iztīrītu dziļus motoreļļas 
traipus izmantojiet C2 Stain 
Clean. 
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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- 352-323-3500 
 

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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