FOB XTREME
CR10
RENGÖRINGSMEDEL
FÖR EPOXIRESTER

GRANITKERAMIK, GLASERAD KERAMIK,
GLASMOSAIK, GLASERAD KLINKER

TILL VAD?
• Flytande rengöringsmedel med hög viskositet för rengöring av ytor från rester
och fläckar av epoxispackel.
• Idealiskt för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik och
glasmosaik.

FÖRDELAR

CR10 är ett koncentrerat flytande tvättmedel som är särskilt lämpligt
för tvätt efter läggning av golv och beläggningar fogade med
epoxispackel. Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester. CR10 är
idealisk för icke absorberande material såsom porslin, glaserad keramik
och glasmosaik. Tack vare dess viskositet är den idealisk för väggar.
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Tack vare dess viskositet tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
Effektiv på besvärliga och ingrodda rester.
Skonsam mot materialet.
Enkel att applicera.
Behaglig mandeldoft.

ANVÄNDNING
ÅTGÅNG
En liter produkt räcker till:
upp till 10 m²
Åtgången är endast ungefärlig och beror på mängden
rester och deras torkningsgrad.

Ingen utspädning: Klar att använda
Applicering: Omskakas före användning. Borttagning av rester av hårdnad
fogmassa (efter att fogmassan som används har härdat): Stryk ut outspädd produkt
med en borste. Täck ordentligt alla materialrester. Låt verka i cirka 30 minuter.
Skrubba sedan med en slipande svamp eller en spatel på de hårdare resterna. Vid
applicering på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig putsskiva användas.
Skölj ordentligt. Vid envisa rester, upprepa appliceringen och låt produkten verka
en längre tid.

Förpackningar
Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Släng inte behållaren i miljön efter användning.
TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

Varning!:
Gör alltid ett test på ett litet område för att prova materialets beständighet och
fastställa optimal väntetid för rengöringen.
Använd inte på absorberande material. Använd inte på trä. Använd inte på ytor
av metakrylat. Vid användning på metallytor ska du först kontrollera ytornas
beständighet mot produkten.
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