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EXTRA SILNÝ ČISTIČ – BERT 27
Extra silný kyselinový čistič pro žuly, pískovce a keramické povrchy

Popis přípravku

BERT 27 je vysoce koncentrovaný čistící prostředek na bázi kyseliny určený
k čištění žul, pískovce, keramiky, kameniny a neleštěných vápenců a mramorů.
Odstraňuje zbytky cementu, veškeré druhy organických nečistot a působí účinně
i při odstraňování rzi.
Lze jej použít pro hloubkové čištění velmi znečištěných podlah pro odstranění stavebních
nečistot, prostor znečištěných mastnými či olejovými nečistotami (dílny, autoopravny,
továrny), stejně jako k silnému mytí znečištěné venkovní dlažby.
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Technické údaje

Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20 °C
Rozpustnost ve vodě
Biodegrabilita
pH
Skladování při 20 °C

Tekutina
Transparentní
Štiplavý
1,7 ± 0,02 Kg/lt
Rozpustný v každém poměru
90%
0,5 ± 0,2
Po dobu 12 měsíců v původním balení

Instrukce k použití

Nařeďte přípravek čistou vodou v poměru 1-2 dl/ 1l vody, při nanášení používejte gumové rukavice a kartáč nebo jej nalijte
přímo na ošetřovaný povrch.
Při aplikaci na podlahu použijte kartáč nebo mop nechte působit 5-10 minut vykartáčujte kartáčem nebo pokud máte
k dispozici čistícím strojem osazeným brusnými kotouči typu FIBRATESCO. Pokud nejsou veškeré nečistoty dokonale
odstraněny, opakujte celý postup znovu. Důkladně opláchněte vodou, a přitom stále pokračujte v kartáčování a odsávání
zbytkového množství roztoku pomocí hadru, či lépe vysavače na vodu.
Udělejte si před použitím test k určení četnosti, ředění a spotřeby.
Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 10 až 30°C.

Aplikační nářadí

Štětec

Kartáč

Váleček

Mop

Hadr

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném
místě nebo vzorku.
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EXTRA SILNÝ ČISTIČ – BERT 27
Doporučení k použití
•
•
•
•
•
•

Používejte při práci ochranné pracovní pomůcky.
Proveďte první zkoušku pro určení vhodného poměru ředění, standardně 50ml na 1 litr vody.
Přípravek je určen pro vnitřní i vnější prostory.
Po práci umyjte použité nářadí pod čistou vodou.
Není vhodný pro leštěné, měkké, vápenaté materiály a jiné materiály citlivé na kyseliny.
Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.
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Ošetřované povrchy

Žula, cotto, pískovec, porfyr, cement, beton, keramika, kamenina, neleštěný a hrubý mramor.

Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 80/150 m 2 materiálu.
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Údržba povrchu

Čistý povrch doporučujeme ošetřit vhodnou impregnací.
Pro správnou denní údržbu leštěného ošetřeného povrchu doporučujeme přípravek L&L nebo AS22.
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech.
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními
předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
3402.19.00
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