TECHNICKÝ LIST
HMK R 65 ODSTRAŇOVAČ CEMENTU A VÝKVĚTŮ
POPIS: přípravek HMK R 65 je speciální čistič obsahující kyseliny pro odstranění cementových šmouh,
zbytků malty a výkvětů. Přípravek HMK R 65 obsahuje směs speciálních kyselin a komponent zesilujících
čisticí účinek. Díky tomu je přípravek HMK R 65 možno aplikovat v řadě různých situací.
VLASTNOSTI: přípravek HMK R 65 rozpouští a odstraňuje zbytky malty, cementové šmouhy, zatvrdlé
povrchové nečistoty, výkvěty, korozi a vápenné usazeniny, vodní řasy a mech
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK R 65 je univerzálně použitelný ve výrobě přírodních a umělých kamenů,
po pokládce dlaždic a speciálně cotto obkladů, pro čištění fasád z přírodního a umělého kamene, pískovce,
zvoniček apod., tedy všude tam, kde je nutno odstranit nečistoty, korozi, vápno, výkvěty, zbytky malty
a spárovacích materiálů.
PODKLAD: přípravek HMK R 65 je možno používat u všech podkladů odolných vůči kyselinám jako jsou
např. keramické dlaždice, dlaždice z jemné kameniny, kabřincové obkládačky, hliněné, cihlové a zvonivkové
obklady, pohledové a vymývané betonové plochy apod. Přípravek HMK R 65 se velmi dobře hodí pro čištění
žuly, porfyru, neleštěného a hrubě broušeného vápence a mramoru. Pro serizzio, rosa-sardo,
bayerwaldskou žulu, pískovec a podobné horniny, které jsou náchylné ke korozi, doporučujeme použít
přípravek HMK R 75 Čistič kamene, aby se zabránilo případnému zažloutnutí
POUŽITÍ: čištěnou plochu předem důkladně zvlhčete vodou, přípravek HMK R 65 naneste v závislosti na
stupni znečištění zředěný vodou v poměru 1:3 až 1:10 a okamžitě rozetřete kartáčem nebo rýžákem.
Odolnější zbytky vykartáčujte. Roztok utřete hadrem, houbou nebo vodním vysavačem a opláchnete velkým
množstvím čisté vody. Pokud je výsledek nedostačující, celý postup čištění zopakujte.
DŮLEŽITÉ: pokud neznáte kvalitu dlaždic, pak nejprve vyzkoušejte jejich odolnost vůči působení kyseliny
následujícím způsobem: na některém nenápadném místě dejte na povrch několik kapek nezředěného
přípravku a po cca. 5 minutách je umyjte. Pokud se na povrchu neukáže žádná změna, pak je přípravek
HMK R 65 možno bez problémů použít. Materiál, kterým jsou vyplněné spáry, by měl být 8 až 10 dnů starý,
aby se zabránilo poškození spáry. Chraňte chróm, email, eloxované povrchy apod. Přípravek resp. jeho páry
mohou být agresivní vůči kovům, které se v místnosti nachází, jako např. kovové lišty, klimatizační zařízení,
osvětlovací tělesa, počítače, zrcadla apod. Rostliny, u nichž je kontakt s přípravkem HMK R 65
nevyhnutelný, před začátkem a po skončení čištění dobře zalijte. Pro spárovací maltu s pryskyřičným
pojivem je přípravek HMK R 65 nevhodný
VYDATNOST: 5–10 m²/l, v závislosti na znečištění.
SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.
BEZPEČNOST: přípravek HMK R 65 obsahuje kyseliny. Dráždí oči a pokožku. Doporučujeme používat
ochranné brýle a gumové rukavice. Při kontaktu s okem a pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím
vody. Pracoviště dobře větrejte nebo používejte dýchací přístroj.
Značení dle Vyhlášky o pracovních látkách: Xi - dráždivý.
OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), kyseliny, barviva, suspenzní prostředky.
BALENÍ:

01 l plastová láhev:
12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
05 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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