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C-200

Innovative Surface Protection

Betoni- ja Design lattioiden hoito- ja huoltoaine
Kuvaus

Ympäristönsuojelu

OBTEGO®

C-200 lievästi emäksisessä hoitoaineessa yhdistyvät lattiapintaa puhdistavat, tiivistävät, kiillottavat ja
suojausta lisäävät ainesosat.

Kaikki tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat
biohajoavia, jopa 98 % (OECD:n menetelmä). Ei sisällä
säilöntäaineita.

C-200 on vesiliukoinen ja poistaa likaantumisia ja muodostaa pintaa suojaavan mikrovahakalvon. Käytetään yleensä
manuaaliseen uuden lattian peruspuhdistamiseen sekä ajoittaiseen huoltopuhdistamiseen käytetyn hoito- ja huolto-ohjelman
mukaisesti.

Ei saa tyhjenää viemäreiin, WGK 1 (lievästi haitallinen).
Jätekoodit / jätemerkinnät EWC / AVV: n mukaan /08 02
99 muiden päällysteiden (mukaan lukien keraamiset
materiaalit) MFSU-jätteet: Jätteet, joita ei ole määritelty
muualla. Hävitä jätteet sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää.

Tekniset ominaisuudet

Turvallisuus

Ainesosat: Modifioitu polyetoksyloitu alkoholi. <5%
alifaattisia hiilivetyjä j ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Tiheys:

1 kg /litra

Väri:

Valkoinen

Vesiliukoisuus:

Täysin liukeneva

ph arvo:

ph 9-10

Tuoksu:

Ominainen:

Vaarallisia aineita koskeva asetus
(EC) No. 1272/2008 (CLP)
Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.
Käytä suojalaseja EN 166, suojakäsineitä EN 371.
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Käyttöalue
Aikaisemmin suojakäsiteltyjen /impregnoitujen betoni ja
mineraalipintaisten lattioiden hoitoon- ja huoltamiseen.
Uudistaa suojavaikutusta, tiivistää ja palauttaa lattian kiillon.

Pakkaus

1 l pullo, (12 kpl /laatikko)
10 astia

Käsittely
Käyttötarkoituksesta riippuen OBTEGO® C-200 käytetään
sellaisenaan tai sekoitetaan veteen suhteessa 1 : 100.
Huoltoaine levitetään manuaalisesti mikrokuitu mopilla ja
kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Käytä kiillotuksessa yksi
laikkasta konetta tai lattianhoitokonetta ja sopivan karkeita
kiillotustyynyjä tai harjoja.
Erittäin likaiset lattiat pitää puhdistaa ensin peruspuhdistuksella OBTEGO® C-100 käyttäen.
Tutustu OBTEGO® -käsiteltyjen pintojen puhdistus- ja
huolto-ohjeeseen /20.

Riittoisuus
Menekki alustan likaisuudesta ja materiaalista riippuen:
100 m2 - 2.000 m2 /litra

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö
perustuu
paikallisiin
olosuhteisiin
ja
alustaan.
Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta pieneen
koealueeseen.

Varastointi
Säilyvyys viileässä, kuivassa paikassa ja suljetuissa
astioissa noin 24 kuukautta.
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