
koncentrāts - spēcīgs, ar ūdeni  atšķaidāms  tīrītājs, kas
dziļi iesūcas betona grīdu un sienu virsmās, lai droši un efektīvi attīrītu
virsmu no piesārņojuma.



Pielietojums:

Var izmantot gan uz jaunu, gan esošo interjera vai eksterjera betona grīdu un sienu
virsmām.
Var izmantot, lai notīrītu riepu atstātus nospiedumus, eļļu un smērvielu nopilējumus vai
cita veida piesārņojumus un traipus
Var izmantot lai attīrītu asfalta aplikumus no betona grīdas un citām virsmām.
Var izmantot lai attīrītu virsmas no paklāju un flīžu līmes.
Ideāli piemērots lietošanai noliktavās, distribūcijas centros, ražošanas rūpnīcas,
automašīnu servisos, stadionos, pārtikas pārstrādes cehos, tirdzniecības centros,
sabiedriskajās ēkās, lidaparātu angāros, virtuvēs, restorānos, maiznīcas vai jebkur citur
kur ir nepieciešams izmantot  droši pielietojamu (safe-to-use), dabiski spēcīgu grīdu
tīrīšanas līdzekli.

Priekšrocības:

Ātri reaģējoša formula, kas ātri un efektīvi novērš lielāko daļu organisko piesārņotāju no
betona grīdu un sienu virsmām.
Koncentrātu var ekonomiski atšķaidīt ar ūdeni atbilstoši speciālām vai nepieciešmajām
tīrīšanas vajadzībām un situācijām
100% bioloģiski sadalās, nav toksisks - drošāks un efektīvāks nekā citi tradicionālie uz
šķīdinātāju bāzes tīrīšanas līdzekļi
Spēcīga šķīdinātāja un lēna žūšanas formula nodrošina dziļu iekļūšanu/ iesūkšanos
attīramajā virsmas materiālā un rūpīgu attīrīšanu no visiem piesārņojumiem.
Bio-Clean piemīt patīkama apelsīnu smarža.
Green Engineered™- labāks veselībai un videi.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

Nelietot uz flīzētām virsmām
Nelietot uz jebkādas krāsotas virsmas, ja vien virsma nav jāatīra no krāsas.
Nelietot atklātas/atvērtas pārtikas klātbūtnē
Aizsargāt visas blakus esošās virsmas/platības no nejaušiem BIO-Clean koncentrāta
šļakstiem.
Pasargāt produktu no sasalšanas. Ja tomēr produkts ir bijis sasaldēts, produkta
iepakojums var būt bojāts kā arī produkta emulsijas stabilitāte varu būt ietekmēta līdz ar
to var padarīt to grūti sajaucamu ar ūdeni pirms lietošanas. Produktu, kas iespējams ticis
sasaldēts nedrīkst lietot.
Pirms lietošanas pārliecinaties vai produktam nav beidzies ”derīguma termiņš”, kas
norādīts uz produkta iepakojuma.  Neizmantojiet produktu ar beigušos derīguma
termiņu. Ja izmanto produktu ar beigušos derīguma termiņu, tas var ietekmēt Bio-Clean
veiktspēju.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS:
BIO-CLEAN KONCENTRĀTU parasti atšķaida ar ūdeni ar attiecību 1:3 vai 1:4 vairumā
tīrišanas situācijās ar ūdeni atkarībā no piesārņojuma veida un pakāpes. Ir ieteicams
veikt testu attiecīgajā situācijā lai notektu optimālo atšķaidīšanas koeficentu.
Uzklājiet ar smidzinātāju, grīdas lupatu vai ar automātisko grīdas mašīnu ,
nepieciešamais apjoms ir apmēram 0,25 -0,40 l/m2. Aptuvenais patēriņš uz vertikālām
virsmām parasti ir 0,15-0,30 l/m2.
Ļaujiet produktam iedarboties apmēram 20-30 minūtes un ja nepieciešams periodiski
tīrāmo virsmu mehāniski paberzējat ar birsti, lupatu vai skrubi. Lielākām platībām ir
ieteicams izmantot automātiskās grīdu tīrīšanas iekārtas.
Kad piesārņojums ir mīkstināts, BIOCLEAN KONCENTRĀTU var savākt ar putekļu
sūcēju vai jānotīra ar mitrumu uzsūcošu lupatu vai sūkli un virsmu rūpīgi jānoskalo ar
ūdeni. Vertikālo virsmu mazgāšanai ar ūdeni ir ieteicams izmantot  augstspiediena
iekārtas efektivitātes paaugstināšanai.
Lai pilnībā attīrītu virsmu no grūti attīrāmiem vai lielākiem piesārņojumiem iespējams
Bio-Clean būtu jāuzklāj attkārtoti.
Vēlams nepieļaut produkta pilnīgu izžūšanu uz apstrādājamās virsmas. Ja BioClean
tomēr ir pilnībā izžuvis, lai to notīrītu ir jāveic atkārtota produkta uzklāšana.

TEHNISKIE DATI
Blīvums ........................................................ 910 g/l (7.6 lbs/gal)

Krāsa .................................................................................Oranža

Smarža...............................................Patīkama apelsīnu smarža

Uzliesmošanas temperatūra ....................... 470 C /1170 F PMCC

Viskozitāte...................................................30.0 sec @ 1000 Z-1

Ūdenī šķīstošs ......................................................................... Jā

VOC % ..................................<50% ja atšķaidīts ar ūdeni min 2:1

Nox-Crete™ oficiālais pārstāvis Latvijā:
LaKret SIA
Jānis Lapiņš
T. +371 25 419 600
E-pasts janis.lapins@kcexpert.lv


