TECHNICKÝ LIST
HMK R 55 ZÁKLADNÍ ČISTIČ
-bez kyselinPOPIS: HMK R 55 je slabě alkalický speciální čisticí přípravek (jako koncentrát má pH cca. 8,5) s velmi
širokým použitím. Díky kombinaci speciálních čisticích složek je řešením pro nejrozmanitější problémy
související s čištěním.
VLASTNOSTI: přípravek HMK R 55 rozpouští jemné cementové šmouhy u leštěného mramoru, zažloutlé
prostředky na ošetřování podlah, samolesklé emulze, olejové a mastné nečistoty, saze, nikotin, disperzní
barvy apod. Způsobí, že nečistoty je možno lehce omýt vodou.
OBLAST POUŽITÍ: pro základní čištění silně znečištěných dlaždic, mramoru (i leštěného), přírodního
a umělého kamene. Přípravek HMK R 55 se používá rovněž jako olej se slabým zápachem a lehký
odstraňovač vosku, přičemž potřebuje delší dobu působení. Ve zředěné formě je přípravek HMK R 55
vhodný jako univerzální čistič plastů (v kuchyních), lakovaných ploch apod. Všude tam, kde se má odstranit
něco mastného a olejového, je přípravek HMK R 55 ideálním čističem. V průmyslovém a strojním čištění,
v garáži, dílně apod. a především pro jemné čištění na stavbách.
PODKLAD: přípravek HMK R 55 je možno používat takřka na všechny podklady: dlaždice, desky, přírodní
kámen jako např. mramor, solnhofenský vápenec, travertin, břidlice, žula pískovec, plasty lakované plochy
apod.
POUŽITÍ: v závislosti na znečištění nanášejte přípravek neředěný nebo zředěný vodou v poměru až 1:5
a nechejte 10 až 20 minut působit. Občas projeďte kartáčem. Po rozpuštění přidejte trochu vody a znova
projeďte kartáčem. Poté opláchněte čistou vodou. U odolných nečistot je nutno postup opakovat. Pokud
použijete vodní vysavač, pak do něj přidejte trochu odpěňovacího přípravku HMK Z 102 Odpěňovač. Tím
zajistíte bezchybnou činnost vysavače.
DŮLEŽITÉ: může být agresivní vůči velmi citlivým plochám jako je pryž, PVC apod., některým plastům
a čerstvě nalakovaným plochám. Vždy předem vyzkoušejte na některém nenápadném místě.
VYDATNOST: cca. 5–15 m2/l, v závislosti na znečištění.
SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.
BEZPEČNOST: pokud pracujete s větším množstvím přípravku v uzavřených prostorech, tak doporučujeme
zajistit dobré větrání.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: přípravek HMK R 55 je ekologický. Obsažené povrchově aktivní látky (tenzidy)
splňují s rezervou zákonná ustanovení a jsou z více než 90% biologicky odbouratelné. Obal je
z ekologického polyetylénu a je možno ho recyklovat.
OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), pomocné látky, suspenzní prostředky, parfémovaný
olej.
BALENÍ:

0,25 l plastová láhev:
30 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
00,5 l plastová láhev:
20 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
0,21 l plastová láhev:
12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
02,5 l plastový kanystr:
04 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
00,5 l plastový kanystr:
02 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
, 10 l plastový kanystr:
01 ks volně ložené
(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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