STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER
DS-2160-0321

Kategori: Syrevask
Fordeler
• Kraftig rengjøringsmiddel for fliser og syrefast stein,
mur og fugemasse
• Fjerner smuss, utblomstringer og rust - flott for bruk i tungt
trafikkerte områder
• Fornyer utseendet på overflaten
• Vannbasert, sur formel
• Utvikler ikke skadelige røyk under bruk - bedre
Inneklima
• Konsentratformel kan fortynnes til lett, middels og kraftig
bruk.

1. PRODUKTNAVN
STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS
Postboks 165 Kalbakken
0903, Oslo
Telefon: +47 23339000
Epost: info@laticrete.no

Underlagsguide
• Granitt
• Marmor (skal IKKE brukes på polerte overflater).
• Kalkstein (skal IKKE brukes på polerte overflater).
• Travertin (skal IKKE brukes på polerte overflater).
• Kvarts/bluestone/Sandstone
• Skifer
• Terracotta
• Leirstein/Clay Brick
• Betong
• Kompositt
• Keramisk flis
• Sementbasert fugemasse
Emballasje
1 liter x 12/eske

Web: www.laticrete.no

5 liter x 12/eske

3. PPODUKTBESKRIVELSE

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER er et kraftig surt
rengjøringsmiddel som fjerner smuss, utblomstringer og rust fra
fliser, stein, mur og fugemasse. Dette vannbaserte
rengjøringsmiddelet, kan fortynnes til lett, middels eller kraftig
rengjøring, og rengjør også tøffe såperester og hinne etter
fugemasse.
Bruksområder
• Benkeplater / over benkeplater
• Gulv
• Vegg
• Bad

Forbruk
5-10 m2 / 1 liter (avhengig av bruk)
Lagring
Uåpnet emballasje 2 år
Temperatur 10-32 grader.
Oppbevares ikke i temperaturer over 38 ° C
Begrensninger
• Brukes ikke på polerte kalkholdige materialer og syre
sensitiv stein. Utfør tester før bruk på keramiske overflater
• Brukes ikke på polert marmor, kalkstein og
travertinoverflater, det vil skade overflaten.
• Unngå hud- og øyekontakt. Ikke pust inn damp.
• Ikke bland med andre kjemiske stoffer

Databladet kan bli forandret uten varsel. Se www.laticrete.no for siste oppdatering.

Øvrig informasjon
• Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
• Test alltid et lite diskret område for å teste brukervennlighet
og finne ønsket resultat.
•

Sørg for god ventilering.

•

Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede
overflaten er tørr.

8.

Skyll alle metalloverflater grundig med rent vann.
Rengjør og skyll utstyret med vann.

9. Gjenta vask om nødvendig, fjern gjenværende flekker.
10. Impregner det rensende området med STONETECH
BULLETPROOF® SEALER.

6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

Tilgjengelighet
LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din
nærmeste leverandør på www.laticrete.no, eller kontakt oss.
 info@laticrete.no
 +47 23 33 90 00

4. TEKNISK DATA

Kostnad
For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

7. VEDLIKEHOLD

Fysiske egenskaper
Form:
Farge:
Lukt:
pH:
VOC innhold

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det
kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

Væske
Klar
Karakteristisk
0.5 (+/- 0.5)
0 g/lt

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske,
men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold.
Avvik i produktytelse kan forkomme.

5. INSTALLASJON
1.
2.

Rist godt før bruk
Bruk konsentrert eller fortynnet med varmtvann i henhold
til følgende blandingstabell, avhengig av overflaten som
skal rengjøres:

Bruk
Hyppig
rengjøring
Dyp
rengjøring

3.
4.

5.
6.
7.

STONETECH®
RESTORE™
ACIDIC
CLEANER
50 ml

Vann

200-500 ml

1L

1L

Blandings
Forhold
5%
(5:100)
20-50%
(2:10 eller
5:10)

Test på et lite diskre område, eller på en løs flis for å sikre
ønsket resultat.
Masker områder av metall eller andre overflater som ikke
er beregnet for behandling. Påfør blandet oppløsning med
en ren mopp eller håndkle.
Skrubb med en skrubbebørste, slipepute eller maskin
etter behov.
Fjern STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER med
en ren klut eller en fuktig mopp.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for daglig
rengjøring.
Merk: Før du bruker rengjøringsmiddelet på flis, stein osv. test et
diskre område for å sikre ønsket resultat.

8.. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.
 info@laticrete.no

 +47 23 33 90 00
Viktig
Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er
basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner,
er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere
installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg
ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker
å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for
å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er
typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk
feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på
stedet.
LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene
for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og
innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske
spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig
angitt i produktdatabladene, dokumentasjonen eller gjeldende
teknisk dokumentasjon.

9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på www.laticrete.no og
andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

Skyll området godt med rent vann og tørk av med en ren
klut.
______________________________________________________________________________________________
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