CE 51Epoxyclean
Ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση λεκέδων από αρμόστοκο, υπολειμμάτων
και ακαθαρσιών από όλους τους τύπους κεραμικών πλακιδίων και φυσικών
πετρών
Χαρακτηριστικα
Συμπύκνωμα - Εξαιρετικά αποτελεσματικό
Αφαιρεί σκληρές μεμβράνες και καθαρίζει
βαθιά τις ακαθαρσίες
Για τον καθαρισμό ευρέος φάσματος διαφόρων
ειδών ρύπανσης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε
ευαίσθητες επιφάνειες όπως φινιρισμένα
κεραμικά, γυαλί και όλα τα είδη φυσικών
λίθων, ακόμη και γυαλισμένα.

Πεδιο χρησης
Το CE 51 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αδιάλυτο
απορρυπαντικό για την αποτελεσματική αφαίρεση
λεκέδων και υπολειμμάτων από τη χρήση CE 79
/ CE 89, καθώς και την αφαίρεση των λεκέδων
σε γυαλισμένα πορσελάνινα υαλώδη κεραμικά.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
καθαρισμό εργαλείων εφαρμογής και ρητίνης από
εργασίες επίστρωσης.
Χρησιμοποιήστε το CE 51 αραιωμένο (30% νερό) για
Αποτελεσματική απομάκρυνση των λιπαρών
υπολειμμάτων, οργανικής βρωμιάς που έχει
εναποτεθεί συσσωρευμένη για χρονικό διάστημα και
κεριού από όλες τις ευαίσθητες επιφάνειες
Ενάντια σε ρύπους παγιδευμένους στους πόρους του
υλικού
Χρησιμοποιήστε το CE 51 αραιωμένο με 30 % νερό
για περιοδικό καθαρισμό σε όλους τους τύπους
επιφανειών που χαρακτηρίζονται από έντονες
ακαθαρσίες, οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρεθούν
με τη χρήση κοινών απορρυπαντικών του εμπορίου.

Προετοιμασια υποστρωματος
Ο αρμόστοκος πρέπει να έχει πήξει επαρκώς (το
λιγότερο 24 ώρες σε θερμοκρασία 20 – 25ο C)).
Οι μεγάλες ξηρές σταγόνες ρητίνης ή το περίσσιο

υλικό πρέπει να αφαιρεθούν μηχανικά (εάν το υλικό
θερμανθεί είναι ευκολότερο να αφαιρεθεί).

Εφαρμογη
Ανάλογα με το υλικό και την επιφάνεια εφαρμόζετε
το CE 51 αραιωμένο ή αδιάλυτο απευθείας στην
επιφάνεια. Αφήστε το απορρυπαντικό να ενεργήσει
για περίπου 10 - 15 λεπτά. Μετά την εφαρμογή
του προϊόντος τρίψτε την επιφάνεια με κάποια
λευκή τσόχα ή χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα
μονού δίσκου με λευκή βάτα επένδυσης δίσκου για
μεγαλύτερες περιοχές.
Συλλέξτε το διάλυμα καθαρισμού χρησιμοποιώντας
ένα σφουγγάρι, σκούπα από καουτσούκ τύπου
ρακλέτας ή ηλεκτρική σκούπα συλλογής υγρών.
Τέλος ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και στεγνώστε
με ένα καθαρό πανί ή ύφασμα

Προσοχη
Μην περιμένετε να εξατμιστεί το νερό έκπλυσης,
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση
λεκέδων στην επιφάνεια.

Πριν από τη χρήση, προστατεύστε τις πόρτες, τα
παράθυρα, τις λαστιχένιες φλάντζες, τα έπιπλα
κλπ. στα οποία μπορεί να προκληθούν ζημίες
από την άμεση επαφή με το απορρυπαντικό. Να
αλλάζετε συχνά το νερό έκπλυσης και να φοράτε
ρούχο προστασίας κατά το χειρισμό. Ακολουθήστε
τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναγράφονται
στις ετικέτες και το φύλλο ασφαλείας. Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογές που δεν
καθορίζονται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Συστασεις
Σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη ή
συμβουλές, συμβουλευτείτε τη συμβουλευτική
μας υπηρεσία για αρχιτέκτονες και τεχνίτες με τα
στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην τοπική
ιστοσελίδα της Ceresit.
Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ
είναι επίσης σημαντικό να τηρηθούν οι σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί των
διαφόρων οργανισμών και των εμπορικών ενώσεων.
Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά βασίζονται στην
πρακτική εμπειρία και τις εφαρμοσμένες δοκιμές.
Επιβεβαιωμένες ιδιότητες και πιθανές χρήσεις
που υπερβαίνουν εκείνες που παρέχονται σε
αυτό το φύλλο πληροφοριών απαιτούν τη γραπτή
επιβεβαίωση μας. Όλα τα δεδομένα που δόθηκαν
ελήφθησαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και
υλικού +23 °C και 50 % σχετική ατμοσφαιρική
υγρασία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπό άλλες
κλιματικές συνθήκες η σκλήρυνση μπορεί να
επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει και ότι το ίδιο το
προϊόν υπόκειται στις κατά περίπτωση συνθήκες
όπως η ποσότητα νερού και η σκλήρυνση.
Προϊόντα από διαφορετική περιοχή παραγωγής
μπορεί να διαφέρουν.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν,
ιδιαίτερα συστάσεις για το χειρισμό και τη χρήση των
προϊόντων μας, βασίζονται στην επαγγελματική μας
εμπειρία. Δεδομένου ότι τα υλικά και οι συνθήκες
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με κάθε σκοπούμενη
εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι πέρα από τη
σφαίρα επιρροής μας, συνιστούμε έντονα σε κάθε
περίπτωση να διεξάγονται επαρκείς δοκιμές για να
ελέγξετε την καταλληλότητα των προϊόντων μας για
την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αποδεχόμαστε
νομική ευθύνη με βάση το περιεχόμενο αυτού του
φύλλου δεδομένων ή οποιαδήποτε προφορική
συμβουλή που μπορεί να δοθεί, εκτός εάν υπάρχει
περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους μας
ή υπάρχει περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου ή σε
περίπτωση υπαιτιότητας σύμφωνα με τον νόμο περί
ευθύνης προϊόντων .
Αυτό το δελτίο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά
όλες τις προηγούμενες εκδόσεις που σχετίζονται με
αυτό το προϊόν. Παρακαλώ σημειώστε ότι το παρόν
δελτίο τεχνικών δεδομένων αφορά μόνο προϊόν που
παρήχθη στον συγκεκριμένο τόπο παραγωγής.

Συσκευασια
Πλαστικά δοχεία των 1 λίτρου.

Τεχνικα στοιχεια
Κατανάλωση
Χρόνος εφαρμογής

10 -15m2/L
Περίπου 10-15 λεπτά

Θερμοκρασία εφαρμογής
ΡΗ
Εύφλεκτο
Χρώμα
Διάρκεια ζωής

Από +5 °C έως 35 °C
12±0.5
Όχι
Άχρωμο
24 μήνες

Προσοχή! Δεν υπάρχουν δεδομένα συσκευασίας
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