
Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 0661

Clean Galena

Kutu / palet 18

Ambalaj 25 kg

Ambalaj türü Plastik kutu

Ambalaj kodu 25

Ürün no:

0661 ■

Tarihi doğal mineral yüzeyler için emisyon içermeyen 
temizleyici
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Uygulama miktarı Düz yüzeylerde yak. 2 - 3  kg/m²

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

Kullanım alanları ■ Mineral yüzeyler, özellikle kalkerli yüzey 

■ Ağır metallerin, özellikle kurşunun azaltılması

■ Yüzeydeki toz ve kirin temizlenmesi

■ Demir veya bakır bileşiklerinden kaynaklanan lekelerin giderilmesi

Ürün özellikleri ■ Narin temizleme

■

■ Yüzey kirlerini toplayan tabakayı kolayca soyulabilir form haline getirmek için kurur
■ Yüzeydeki kiri içine alır
■ Ağır metalleri toplar

Ürünün teknik verileri Yoğunluk (20 °C) 1,18 g/ml

pH değeri yak. 10,0

Uygulamaya hazırlık ■ Zemin için gerekenler

Temiz, tozsuz ve üzerine uygulanan malzemeyi taşıyabilecek özellikle olmalı

Sıcak yüzeylerde kullanmayınız.

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

Emisyon içermez
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Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 0661

■ Hazırlıklar

Uygun bir el aleti ile yüzeyi kabaca temizleyiniz.

Temizleme etkisini tespit etmek için deneme alanı belirleyiniz.

Yüzeyi önceden iyice ıslatınız.

Uygulama ■ Uygulama koşulları

Kapartmalı alanları ve çevresini ürün ile iyice doldurunuz.

Kirlenme derecesine ve yüzeye bağlı olarak başka temizlik işlemleri gerekebilir.

Gerekirse uygulamayı tekrar ediniz.

Uygulama talimatları

Ürünü iyice karıştırınız ve uygun bir alet kullanarak tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
uygulayınız

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

Tamamen kuruduktan sonra (genellikle uygulamadan 24 saat sonra) kuruyan film 
tabakasını bir spatula kullanarak dikkatlice sökerek çıkartınız.

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

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

Kurumuş film tabakasını çıkarttıktan sonra yüzeyi en yüksek noktadan başlayarak temiz 
su ile temizleyiniz.
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Uygulama talimatları

Kuruma süresi yüzeye, uygulama kalınlığına ve iklim şartlarına bağlıdır.

Not

İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.

Aletler / Temizlik Fırça, spatula, mala, havasız püskürtme ekipmanı, peristaltik pompalar

Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz.

Depolama / raf ömrü

Güvenlik / Yönetmelikler

Kişisel koruyucu ekipman

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

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

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

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

Güncel düzenlemelerden kaynaklanan sapmalar ayrıca değerlendirilmelidir.
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Teknik Bigi Föyü
Ürün no: 0661

Atık talimatı 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.

Uygulama sonrası ürün bulaşmış olan herhangi bir malzeme geçerli düzenlemelere uygun 
olarak atılmalıdır.

Remmers GmbH ■ 49624 Löningen ■ Tel.: +49 5432 83-0 ■ Fax: +49 5432 3985 ■ info@remmers.de ■ www.remmers.de
0661 TM-2-241 04/19 MM_AMy_En Sayfa 3 / 3

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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