DETERDEK
VASK ETTER
AVSLUTTET ARBEID

PORCELLANATO, GLASSERT KERAMIKK,
SYREBESTANDIGE NATURSTEINER, TERRAKOTTA,
KLINKER

HVA BRUKES DET TIL
• Rensemiddel for rengjøring etter avsluttet arbeid.
• Fjerner fugerestene etter legging, og annen uorganisk forurensing.
• Fjerner saltutslag fra terrakotta.
• Fjerner kalkrester fra gulv, vegg og innendørs (dusjer) og sanitærutstyr.
• Rengjør grundig gulv utendørs.
• Fjerner rester samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer.
• Effektivt mot rustflekker.
• Fjerner spor etter leire på keramikk og porcellanato

FORDELER

SYRE MED BUFFERLØSNING = Virker med en kontrollert og effektiv
funksjon over tid. Utvikler ikke farlige gasser under bruk.

• Syre med bufferløsning. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatter
saltsyren.
• Endrer ikke materialenes form og farge.
• Rengjør uten å skade.
• Ødelegger ikke fugene.
• Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør, osv.).
• Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige
natursteiner.
• Flere produkter i ett: Det rengjør og fjerner fugerester alt etter fortynningen.
• Det er også effektivt for å fjerne fugerester med tilsetningsstoffer.

BRUKSMÅTE
VEILEDENDE DEKKEVNE OG FORTYNNING
(1 liter):
TERRAKOTTA

1:5 10-20 m2

PORCELLANATO
NATURSTEIN

1:5 40 m2
1:5-1:10 20-35 m2

Veiledende dekkevne.

Pakningsstørrelser

Fortynning:
I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes. I forholdet 1:3
for fjerning av fugerester med tilsetningsstoffer.
Påføring:
For vasking etter flislegging, og rengjøring etter avsluttet arbeid:
Fukt overflaten med vann før vaskingen. Bruk deretter DETERDEK PRO fortynnet 1:5 eller
1:10 (1 liter i 5 eller 10 liter vann). Påfør blandingen på et par kvadratmeter om gangen,
vent i 2- 3 minutter og gå over med en skurepad eller en gulvbehandlingsmaskin.
Samle opp rester med en klut eller en væskesuger, og skyll med rikelige mengder vann.
Hvis det fortsatt finnes rester av vanskelig skitt, gjenta vaskingen med en mer konsentrert
løsning.
Ekstraordinært vedlikehold av utendørs overflater med tydelige tegn til eldring
(smog, støv, osv.):
Fortynn 1 liter i 10 liter vann. Påfør produktet på samme måte som beskrevet ovenfor.

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres overflaten ved en temperatur mellom 5 og 30 °C.

Advarsel:
Ikke bruk på polert marmor eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter.
Test produktet på et lite område på forhånd.
På elementer i aluminium må produktet brukes i samsvar med anvisningene, og påføres
med en myk svamp.
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