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page 1 of 2Čističe mycích hal, agregátů a ostřikovacích oblouků pro suchou a část a část s voskem.
Extrémní čistič pro louhovzdorné povrchy jako dlažba v mycích halách, agregáty z
ušlechtilé oceli, plastové obložení, VA/polymerové ostřikovací oblouky, sklo atd. odstraňuje
zbytky sušicích prostředků a konzervačních vosků. Tato úporná organická znečištění
jsou zničena a rozpuštěna. Construction Cleaner CTH obsahuje silný louh a nanáší se
neředěný přímo na povrchy, které je nutno vyčistit. Při dodržení zadání pH hodnot užitné
vody (pH < 9,0) je použití vhodné v biologických zařízení pro úpravu užitné vody.

Areas of use
Louhovzdorné materiály jako dlaždice v mycích halách, průmyslové nátěry, VA portály a
ostřikovací oblouky, sklo, PE příp. PP obložení atd. Pozor, nepoužívejte na hliník

Recommendations for use
Plochy, které je nutno ošetřit navlhčete, Construction Cleaner CTH naneste pomocí kartáče
s násadou nebo zeleným polštářkem/držákem polštářku na celou plochu. Z důvodu silné
alkality nestříkejte a nerozprašujte. Podle síly znečištění nechte působit 10 min až několik
hodin, pokud nutno opět naneste a použijte kartáč nebo houbu. Řádně opláchněte pomocí
vysokotlakého přístroje. Při zavedení většího množství (čištění mycích hal) do systému
užitné vody zkontrolujte, jestli má užitná voda hodnotu pH do max. 9, případně hodnotu pH
nastavte.

Čištění ostřikovacích oblouků: K čištění ostřikovacích oblouků je nutné zvláštní vybavení a
zvláštní čisticí postup: Pokud možno, začněte s čištěním večer a oblouk ráno opláchněte.
Všechny trysky oblouku až na obě spodní trysky je nutno nahradit zaslepovací zátkou.
Spodní trysky se nahradí hadicovou přípojkou a hadicovou koncovkou. Nyní se
Construction Cleaner CTH pomocí lahve s tlakovým čerpadlem natlačí přes hadicové
koncovky zdola na oblouk, až produkt vyteče z druhé strany. Obě hadicové koncovky
uzavřete zátkou, šroubem nebo podobně. Další ráno nechte znečištěnou tekutinu vytéct a
ostřikovací oblouk vypláchněte řádně vodou nebo pomocí vysokotlakého přístroje.

Vybavení okamžitě vypláchněte.

Doporučené vybavení: Lahev s tlakovým čerpadlem Quasar, zaslepovací zátky, hadicové
zátky, hadice PE

Container
Container Item no.
25 L 414025
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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