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Instrukcja techniczna

ASOCRET-P/HB
ASO-Steinreiniger-S

NrNr
art.art.
905509
5515

Preparat do
Mineralna
warstwa
czyszczenia
sczepna
elewacji z kamieni naturalnych,
cegieł ceramicznych, klinkieru, betonu
Właściwości:
ASO-Steinreiniger-S usuwa zanieczyszczenia, naloty,
przebarwienia (czarna patyna, sadza, tlenki, pyły, naloty
organiczne, plamy z tłuszczu, oleju, farb i lakierów)
Zastosowanie:
Do czyszczenia podłoży z cegły ceramicznej, klinkieru,
piaskowca, granitu, betonu. Nie wolno stosować do czyszczenia
marmuru, wapienia, piaskowców o spoiwie wapiennym.
Każdorazowo wymagane jest przeprowadzenie próby na
konkretnym podłożu.
Zużycie:
Ustalać metodą prób
Opakowania:
lkg,5kg,55kg
Sposób aplikacji:
Możliwe do usunięcia zabrudzenia usunąć mechanicznie.
Powierzchnię przeznaczoną
do oczyszczenia starannie zmoczyć wodą.
ASO-Steinreiniger-S nanieść na podłoże szczotką lub pędzlem,
odczekać 5-10 minut i zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem
- najlepiej gorącej (zalecane użycie agregatu ciśnieniowego).
W razie potrzeby proces powtórzyć.

rozcieńczany wodą. Przy aplikacji nie stosować narzędzi/
pojemników ze szkła, ceramiki oraz metalu.
PRODUKT DO STOSOWANIA PROFESJONALNEGO,
PRZEZ PRZESZKOLONYCH W ZAKRESIE BHP
PRACOWNIKÓW.
Podczas wykonywania prac np. na wysokościach należy
zabezpieczyć osoby postronne przed możliwością
zachlapania, przypadkowego polania itp. np. poprzez
zagrodzenie terenu. Nie wolno przechowywać ASOSteinreiniger-S w innym pojemniku niż dostawczy. Na placu
budowy nie zostawiać ASO-Steinreiniger-S w innym pojemniku
niż dostawczy. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji,
ujęć wody pitnej, gleby i ścieków.
Wskazówki BHP:
Produkt działa toksycznie przez drogi oddechowe, w
kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Przy
obchodzeniu się z ASO-Steinreiniger-S należy nosić okulary
ochronne, rękawice kwasoodporne i odzież ochronną. Po
kontakcie z oczami i skórą natychmiast przemyć dużą ilością
wody.
W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą
wentylację (minimum 10-krotna wymiana powietrza na
godzinę). Przestrzegać zapisów z karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej.

Przechowywanie:
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze
pokojowej (zalecane od +15°C do +25°C)
Ważne wskazówki:
Nie stosować do czyszczenia podłoży z piaskowca
wapiennego. Powierzchnie takie jak metale, szkło, lakier,
marmur, kamienie sztuczne, chronić przez kontaktem z ASOSteinreiniger-S
Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki dobrze
zabezpieczyć.
Produkt wodorozcieńczalny, w zależności od rodzaju
i stanu przeznaczonej do czyszczenia powierzchni jak
również stopnia zabrudzenia ASO-Steinreiniger-S może być

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania,
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci
swą ważność. 09.12										 04/06 MR/MN

