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BETONI-PEITTAUSLIUOS

środek do wytrawiania powierzchni
betonowych

10.06.2004

CHARAKTERYSTYKA

BETONI-PEITTAUSLIUOS – środek trawiący w postaci emulsji,
zawierający kwas. Jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni
betonowych. Pozwala szybko i łatwo usunąć mleczko cementowe z
powierzchni przeznaczonych do malowania.

ZASTOSOWANIE

Zawarty w preparacie kwas solny reaguje z mleczkiem cementowym. W
wyniku reakcji powstają sole i woda, które można łatwo usunąć z
powierzchni betonowych przy pomocy strumienia czystej wody. Produkt
zawiera również emulgator, który nadaje mu własności środka myjącego.
BETONI-PEITTAUSLIUOS zalecany jest do usuwania mleczka
cementowego i zanieczyszczeń z powierzchni betonowych. Może być
również stosowany do czyszczenia powierzchni cegieł, płytek, kamienia
oraz powierzchni drewnianych, np. zanieczyszczonych betonem lub
gipsem.
BETONI-PEITTAUSLIUOS nie usuwa tłuszczów i olejów głęboko
zaabsorbowanych w pory betony. Zatłuszczenia powinny zostać usunięte
poprzez np. szlifowanie lub piaskowanie. Nie zaleca się również
stosowania preparatu do mycia powierzchni uprzednio malowanych.

DANE TECHNICZNE
PH: poniżej 1; zawiera kwas solny.
Kolor: czerwony
Rozcieńczanie: rozcieńczać z wodą w proporcjach 1 : 1.
Aby uniknąć zachlapań, BETONI należy zawsze dodawać do wody, a
nie odwrotnie. W przeciwnym razie może wystąpić gwałtowny wzrost
temperatury i rozpryskiwanie mieszaniny.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i
zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość
wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w
wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.
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Trawienia powierzchni betonowych: Rozcieńczyć BETONI-PEITTAUSLIUOS w
plastykowym naczyniu z wodą w proporcji 1 : 1. Metalowe naczynia mogą ulegać
korozji pod wpływem kwasu. Roztwór nanieść na powierzchnię za pomocą
spryskiwacza, tak aby rozpuścić mleczko cementowe na całej powierzchni. W celu
wzmocnienia działania dodatkowo rozprowadzić roztwór szczotką. Jeśli warstwa
mleczka cementowego jest grubsza użyć większej ilości roztworu. Zużycie
roztworu czyszczącego wynosi ok. 0,5-1,0 l/m2.
Pozostawić BETONI-PEITTAUSLIUOS na ok. 5 min., następnie zebrać i usunąć
powstały szlam, oczyszczoną powierzchnię natychmiast dokładnie zmyć wodą i
pozostawić do wyschnięcia. Po upływie 2-3 dni, posadzka powinna wyschnąć i
wtedy jest gotowa do malowania.
Mycie powierzchni cegieł: Przed zastosowaniem preparatu, powierzchnię
przewidzianą do czyszczenia zwilżyć dokładnie wodą. Rozcieńczyć BETONIPEITTAUSLIUOS z wodą w proporcji 1 : 1 i rozprowadzić szczotką. Pozostawić
środek czyszczący na powierzchni przez ok. 5-10 min., a następnie zmyć wodą.
Mycie powierzchni płytek: Rozcieńczyć BETONI-PEITTAUSLIUOS z wodą w
proporcji 1 : 1 lub 1 : 2. Umyć płytki szmatą zwilżoną w roztworze czyszczącym tak,
aby roztwór nie dostał się do połączeń pomiędzy płytkami i nie skorodował ich.
Następnie dokładnie opłukać całą powierzchnię wodą.

SPRZĘT OCHRONNY

PIERWSZA POMOC

Zaleca się używanie gumowego obuwia, rękawic i okularów ochronnych. Kwas
może zniszczyć ubranie. Opary są drażniące. Podczas pracy należy dbać o dobrą
wentylację w pomieszczeniach lub używać masek ochronnych.
W przypadku zachlapań skóry należy zmyć wodą z mydłem lub emulsją
czyszczącą i nałożyć krem.
W przypadku zachlapań oczu: Przemywać wodą przynajmniej 15 minut. W razie
konieczności wezwać lekarza.
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