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OBTEGO C-205

Innovative Surface Protection

Litiumsilikaattipohjainen puhdisus- ja hoitoaine betonilattioille
Kuvaus

OBTEGO® C-205 on erittäin reaktiivinen hoitoneste
teollisuuden betonilattiapinnoille. Se sisältää tasapainoisen yhdistelmän puhdistusaineita, kyllästysaineita ja
silikaatteja.

Ominaisuudet

Suojaa pakkaselta. Säilytä suljettua astiaa viileässä,
kuivassa paikassa. Säilyy noin 24 kuukautta.

Pakkaus
20 litran astia

OBTEGO® C-205 poistaa vähäiset epäpuhtaudet, ja sitä
käytetään aiemmin käsiteltyjen OBTEGO-lattioiden ylläpitopuhdistukseen. Tuotteen sisältämät kyllästysaineet ja silikaatit
uudistavat OBTEGO-käsiteltyä pintaa.
Tekniset tiedot
Tiheys:
Väri:
Vesiliukoisuus:
pH arvo:
Haju:

Varastointi

1,07 g/cm3 20°C:ssa
keltainen
täysin sekoittuva
11 (+20°C)
Ei määritelty, mieto

Ympäristönsuojelu
Älä kaada viemäriin. WGK 1 (lievästi vesistölle
vaarallinen). Jätekoodit/jätemerkinnät EWC:n/AVV:n
mukaan. 06 02 05* muut emäkset. (*Hävittämistä
koskevat todisteet on toimitettava.) Hävitä jäte
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kysy
paikalliselta jätehuollon asiantuntijalta jätteiden
hävittämisestä. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan
kierrättää.

Turvallisuus

Käyttöalue
OBTEGO® C-205 soveltuu kaikille OBTEGO-käsitellyille
betonilattiapinnoille, kuten kiillotetuille tai kiillottamattomille
betonilattioille/tasoitteille, mosaiikkibetonilaatoille/mosaiikkibetonille jne. Käyttöalueita ovat esimerkiksi teollisuuslattiat,
kauppahallit, logistiikkakeskukset ja supermarketit. Soveltuu
sisä- ja ulkokäyttöön.

Käsittely
Käyttötarkoituksesta riippuen OBTEGO® C-205 laimennetaan
veteen suhteessa 1:4 - 1:400. Suurina pitoisuuksina (1:4 1:40) tuotetta annostellaan paineruiskulla ja levitetään
mikrokuitumopilla. Puhdista pinta kuivumisen jälkeen
tavalliseen tapaan lattianhoitokoneella tai automaattikoneella. Pienemmillä pitoisuuksilla (1:40 - 1:400) tuotetta
voidaan levittää suoraan automaattikoneella. OBTEGO®
C-205 annostellaan siivouskoneen puhdasvesisäiliöön.

Ainesosat: litiumhydroksidi, kaliummetyyli-silaanitriolaatti,
< 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, väriaine.

Vaarallisia aineita koskeva asetus
Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan.
Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä
suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa
oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS
KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi
tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Huomautus: Vältä levittämästä ainetta liikaa alustalle
(vältä lätäköitä). Puhdista laite vedellä.
Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu paikallisiin
olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta
pieneen koealueeseen.

Käsittelylämpötila
Vältä suoraa auringonvaloa käsittelyn aikana. Pinnan
lämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C. Jos tuotetta käytetään
suurella pitoisuudella, vältä kostuttamasta pintaa, ennen kuin
käsitelty pinta on kuivunut.

Annostelu
Käyttö lattian kuluneisuudesta ja likaisuudesta riippuen
seuraavien annostelun viitearvioiden mukaisesti:
Erittäin kuluneet alueet:
Suojattu pinta:
Tavallinen/päivittäinen huolto:
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