CE 51
EPOXYCLEAN
Erityinen puhdistusaine laastitahrojen ja -jäämien poistamiseksi
kaikista keraamisista laatoista ja luonnonkivistä

OMINAISUUDET
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erittäin tehokas pesuaine
poistaa kovettuneen epoksikalvon ja vaikeasti poistettavan lian tehokkaasti
useiden erityyppisen tahojen poistamiseen
voidaan käyttää myös herkillä pinnoilla,
keramiikka, lasi ja luonnonkivet (myös kiillotetut)

KÄYTTÖALUE
Ceresit CE 51 puhdistusainetta käytetään laimentamattomana
tuotteiden CE 79 / CE 89 tahrojen ja jäämien tehokkaaseen
poistamiseen sekä muiden tahrojen (kuten hartsijäämien) poistamiseen keraamisten laattojen pinnoilta. Sopii käytettäväksi
myös levitystyökalujen puhdistamiseen ja laattojen asentamisessa syntyneiden hartsijäämien poistamiseen. Käytä tuotetta
CE 51 laimennettuna (30 % vettä) rasvajäämien, ajan kuluessa
kertyneen orgaanisen lian ja vahan tehokkaaseen poistamiseen
kaikilta hankalilta pinnoilta sekä materiaalin huokosiin jääneiden
tuotejäämien poistamiseen. Käytä 30 % veteen laimennettua
tuotetta CE 51 kaikentyyppisten pintojen säännölliseen puhdistamiseen hankalasta liasta, jota ei voida poistaa kaupallisesti
saatavissa olevilla tavanomaisilla puhdistusaineilla.

ALUSTAN VALMISTELU
Saumausaineen on oltava riittävän kovettunut (vähintään 24
tuntia 20–25 °C lämpötilassa). Suuret kuivuneet hartsipisarat tai
materiaalijäämät on poistettava mekaanisesti (materiaali on helpompi poistaa, kun sitä lämmitetään hiustenkuivaajalla). Eihän

me suositella lämpöä käytettäväksi. Vaan mekaanisesti! CE
51:n käyttö kunnolla kovettumattomiin saumausaineisiin voi heikentää saumausaineen ominaisuuksia.

TÖIDEN KULKU
CE 51 levitetään joko laimennettuna tai laimentamattomana
suoraan pinnalle. Jätä puhdistusaine vaikuttamaan noin 10–15
minuutin ajaksi. Hiero tuotteen levittämisen jälkeen pintaa valkoisella "karhunkielellä" tai käytä suuremmilla alueille yksikiekkoista hiomakonetta valkoisella puhdistuskiekolla.
Kerää puhdistusliuos sienellä, kumikaapimella tai märkäpölynimurilla. Huuhtele lopuksi huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla.

HUOMIO!

TEKNISET TIEDOT

Älä odota huuhteluveden haihtumista, koska siinä tapauksessa
pinnalle voi jäädä tahroja. Suojaa ennen käyttöä ovet, ikkunat,
kumitiivisteet, huonekalut yms., jotka voivat vahingoittua suorassa kosketuksessa puhdistusaineen kanssa. Vaihda huuhteluvesi usein ja käytä käsittelyn aikana kumihanskoja ja suojavaatetusta. Noudata etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ohjeita. Älä käytä tuotetta muihin kuin teknisessä
tiedotteessa kerrottuihin kohteisiin.

SUOSITUKSET

Menekki

10–15 m2/l

Käyttöaika kohteeseen le- noin 10-15 min
vitettynä
Käyttölämpötila

+5°C - +35°C.

PH

12 ±0,5

Tulenarka

ei

Väri

väritön

Säilyvyys

24 kuukautta

Jos tarvitset tukea tai neuvoja, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.
Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, työterveys- ja
työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut ominaisuudet ja tiedot
on määritelty käytännön kokemusten ja suoritettujen kokeiden perusteella. Mikäli käytät tuotetta muutoin, kuin tässä tiedotteessa on mainittu, pyydä meiltä kirjallinen vahvistus. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on
+23 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. Toisenlaisissa käyttöolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat muuttua.
Yllä olevat tiedot, erityisesti tuotteen käsittely- ja käyttösuositukset, perustuvat ammatilliseen kokemukseemme. Koska materiaalit ja olosuhteet voivat vaihdella käyttökohteittain, emme ole voineet huomioida
kaikkia muuttujia. Suosittelemme suorittamaan erilaisissa kohteissa riittävästi testejä, jotta tuotteemme sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen
varmistuu. Valmistaja takaa tuotteen laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä työsuoritukseen. Emme voi vastata
lopputuloksesta Emme vastaa edellä mainituista tiedoista tai suullisista
annetuista suosituksista, paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus
tai tahallisen virhe.

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat CL 51-tuotetta koskevat tiedotteet.
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