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INNO-CARE

FOX CLEANER INTENSE FR530
Çimento Şerbeti, Harç ve Yoğun Temizleyici
Tanımı
FOX CLEANER INTENSE FR530, İnorganik asit içeren, ozon, solvent, ağır zehirli metaller ve kromatlar
içermeyen son derece etkin bir temizleme malzemesidir.
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
• Her türlü beton ve yoğun harçlı yüzeylerin temizlenmesinde,
• Yüzme havuzlarında oluşan kireç, mantar ve yosun temizliğinde,
• Seramik, fayans, mermer, granit arasındaki kirli derz dolgularının temizlenmesinde,
• Doğal taş, traverten, cotto ve tuğla gibi yüzeylerdeki kirlerin etkin temizliğinde,
• Bir çok yüzeylerdeki bakteri, mantar ve yosun birikintilerinin etkin temizliğinde,
• Bir takım yüzeylerde pas çözücü olarak kullanılır.
Avantajları
• Beton ve harç yüzeylerin gözeneklerine derinlemesine nüfuz eder.
• 1:1 oranında sulandırılarak kullanılabilir.
• Ekonomik ve çok hızlı sonuç sağlar.
• Uygulanması ve kullanımı kolaydır.
• Kir ve bakteri oluşmuş derzleri tahriş etmeden temizler.
• Çok hızlı ve etkilidir.
Teknik Özellikleri
Malzeme Yapısı
Asidik Deterjan
Yoğunluk
1,0 gr/cm3
Renk
Şeffaf
Kokusu
Blueberry
Uygulama Sıcaklığı
+5°C / 30°C
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü
Yüzey hazırlığı
Yüzeyin kuru olmasına özen göstermek yeterli olup, yumuşak ve hassas yüzeylerde, uygulama öncesinde küçük
bir alanda deneme yapılmalı, ürünün çimento esaslı derz dolguları ile fazla temas etmemesine özen
gösterilmelidir.
Uygulama
FOX CLEANER INTENSE FR530, kullanıma hazır bir malzeme olmasına karşın, çok hassas yüzeylerde renk
solması riskine karşı ve az kirli yüzeylerde 1:1 oranında su ile karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir. Aşırı ve çok
kirli yüzeylerde uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. FOX CLEANER INTENSE FR530, yüzeye püskürtüldükten 5
dakika sonra, sert kıllı bir fırça ile ovulur. Kurumasına izin vermeden yüzeyler su ile durulanmalıdır.
Sarfiyat
Değişkendir.
Ambalaj
5 kg plastik bidon
Raf Ömrü
Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5oC ile +30oC arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü
üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
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Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli
depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.
Güvenlik Önlemleri
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları
havalandırılmalıdır.
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske
kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri
San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San.
ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz
kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

