
Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 222020

Arte Mundit

Kutu / palet 22

Ambalaj 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Ambalaj türü
Teneke kutu

Teneke kutu   
+  katkı mad.

Teneke kutu   
+  katkı mad.

Teneke kutu   
+  katkı mad.

Ambalaj kodu 16 16 18 19

Ürün no:

Saf doğal lateks katkılı Type 1 222020 ■

Doğal lateks katkılı + 

Toz, is ve diğer kirlerin susuz giderilmesi için solvent 
içermeyen, soyarak temizleyen iç mekân temizleme macunu
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Doğal lateks katkılı + 
1,01 kg katkı maddesi

Type 2 222023 ■

Doğal lateks katkılı + 
2,86 kg katkı maddesi

Type 3 222025 ■

Doğal lateks katkılı + 
3,84 kg katkı maddesi

Type 5 222028 ■

Uygulama miktarı Düz yüzeylerde yak. 1,0 kg / m²

Pürüzlü yüzeylerde yak. 1,0 - 3,0 kg / m² 

Gereken kesin miktarı belirlemek için yeterince geniş bir alanda deneme yapınız.

Kullanım alanları ■ Hassas ve değerli iç mekan alanları
■

■ Type 1

■ Type 2

■ Type 3

■ Type 5

Doğal taş, mermer, beton, tuğla, sıva, kireç-sıva, alıçıdan heykel, cilalı ahşap ve sentetik 
yapı malzemlerinin kirlenmiş yüzeyleri

Hafifçe yapışan kir için fiziksel temizlik

Mermer için özel temizleyici

Tüm kirler için fiziksel ve kimyasal temizleme

Özellikle yangın artıklarını için temizleyici
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Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 222020

Ürün özellikleri ■ Derinlemesine etkisi ile kendinden aktifleşmerek temizleme

■

■ Solvent içermez
■ İlave su kullanmadan tozuma yapmadan temizleme
■

Ürünün teknik verileri Yoğunluk (20 °C) A bileşeni 0,94 g/ml

B bileşeni 0,99 g/ml

pH değeri (20 °C) A bileşeni 9,0 (10% su ilave edildiğinde)

B bileşeni 10,0 (10% su ilave edildiğinde)

Sertifika

Uygulamaya hazırlık ■ Zemin için gerekenler

Temizlenecek olan yüzey kuru, toz ve gevsek parçalardan arındırılmış olmalıdır.

Film tabakası oluşturarak kiri kendine bağlar

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Karmaşık katkı maddesi içeriliği ile yüzeye ve kirliliğe uygun olacak şekilde kendini 
yapılandırılabilir

Tarihi Binaların Bakımı ve  Cephe Korunması hakkında Teknik Bilgi  (Dipl.-Ing. Jens 
Engel 08/2007)
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Temizlenecek olan yüzey kuru, toz ve gevsek parçalardan arındırılmış olmalıdır.

■ Hazırlıklar

Uygun bir el aleti ile yüzeyi kabaca temizleyiniz.

Temizleme etkisini tespit etmek için belirlediğiniz bir bölgede deneme yapınız.

Uygulama ■ Uygulama koşulları

Uygun bir alet kullanarak malzemeyi iyice karıştırınız.

Gerekiyorsa B Bileşeni ile iyice karıştırınız.
Uygun bir alet kullanarak tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayınız.

Malzemeyi tüm yüzeye el ile veya havasız (airless) tabanca ile uygulayınız.

Kabartmalı alanları ve çevresini ürün ile iyice doldurunuz.

Mümkün olduğunca az su kullanınız.

Uygulama talimatları Ürünü makine ile uygulamaya başlamadan önce lütfen bizim ile irtibata geçiniz.

Ürün, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C arasında olmalı.

Ürün ile temas etmemesi geren bitişik yapı elemanlarını ve malzemelerini korumak için 
uygun önlemleri alınız.

24 saat ve tamamen kuruduktan sonra, çekme kuvvetini mümkün olduğu kadar sabit 
tutarak kuruyan film tabakasını çekerek çıkarınız.
Temizlenen yüzeyler nemli bir sünger veya orta sert (naylon kıllı) fırça ile de 
temizlenebilir.
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Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 222020

Not

İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.

Her zaman uygulama yapılacak alanın bir veya birkaç bölgesinde deneme yapınız.

Aletler / Temizlik

Havasız (airless) tabanca 

Paslanmaz çelikten veya plastikten yapılma iş aletleri tavsiye edilir.

Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz.

> Blok fırça / Flächenstreicher  (Ürün no: 4540)

> Boya rulo ucu / Farbrolle FC (Ürün no: 4913)

> Rulo sapı / Rollerbügel (Ürün no: 4449)

> Naylon rulo ucu / Nylon-Rolle Profi (Ürün no: 5045)

> Radyatör fırçası / KaroHeizkörperpinsel (Ürün no: 4541)

Fırça, kuzu yünü rulo, yayıcı ve düzleyici mala.

Belirtilen karışım oranlarına tam olarak riayet edilmelidir.

Güncel düzenlemelerden kaynaklanan sapmalar ayrıca değerlendirilmelidir.

Tavisye edilen                            
Remmers iş aletleri
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Depolama / raf ömrü

Güvenlik / Yönetmelikler

Kişisel koruyucu ekipman

Atık talimatı

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen 
güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak 
bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine 
gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona 
boşaltmayınız.

Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda 
depolanır ise en az 12 ay.

Püskürtme işlemi sırasında P2 partikül filtreli solunum koruması, koruyucu gözlüklerle 
birlikte takılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.
,

Kirlenmiş olan her malzeme uygulama sonrası geçerli düzenlemelere uygun olarak 
atılmalıdır.
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Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen 
değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak 
değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile 
bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir. 

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme 
veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel 
durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu 
bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme 
yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi  tavsiye ederiz. 
Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık 
kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin 
en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her 
durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız 
geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının 
yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini 
almaktadır.
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