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OBTEGO ®

OBTEGO® C-240

Innovative Surface Protection

Betonilattioiden hoito- ja huoltoaine
Kuvaus

Varastointi

OBTEGO® C-240 on aiemmin käsiteltyjen pintojen ominaisuuksia
uudistava huoltoaine, jossa on tasapainoinen yhdistelmä erilaisia
pesuaineita ja pinnan tiiveyttä parantavia ainesosia.

Säilyvyys viileässä, kuivassa paikassa ja suljetuissa
astioissa noin 12 kuukautta.

Ympäristönsuojelu

Ominaisuudet:
OBTEGO® C-240 poistaa hiukan epäpuhtaudet ja sitä käytetään
lattian kunnossapitoon. Huoltonestettä voidaan käytettää
manuaalisesti sekä automaattisten pesukoneiden kanssa.

Tekniset ominaisuudet

Kiinteät pinta-aktiiviset aineet ovat 98% hajoavia
(OECD: n testausmenetelmä). Jätteiden vaaraluokitus
WHC 1 (vähän vettä vaarantava). Jätekoodit / jätemerkinnät EWC / AVV: n mukaan. 08 02 99 muiden
pinnoitteiden (myös keraamisten materiaalien)
valmistuksessa syntyvät jätteet: Jätteet, joita ei ole
mainittu muualla. Hävitä jäte sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjennetyt pakkaukset
voidaan kierrättää. Tyhjät astiat ovat kierrätettäviä ja
ne voidaan sijoittaa uudelleenkäytettävään materiaalinkeräysjärjestelmään.

Tiheys:

1 kg /litra

Väri:

Vaalean keltainen

Vesiliukoisuus:

Täysin liukeneva

Turvallisuus

ph arvo:

pH 8 - 9

Tuoksu:

Ominainen:

Ainesosat: <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita. Muut
aineosat: hoitoaineita ja vesitiiveyttä parantavia aineita.
aineet.
Vaarallisia aineita koskeva asetus

Käyttöalue
OBTEGO® -suoja-aineilla käsiteltyjen /impregnoitujen betonilattioiden hoitoon ja huoltokäsittelyyn. Pinnan suojaominaisuuksien
uudistamiseen ja parantamiseen. OBTEGO® C-240 huoltoainetta
käytetään yleensä pinnoilla, jotka on aikaisemmin käsitelty värillisellä OBTEGO R-40 suojaus- ja impregnointiaineella.

Käsittely

Merkinnät asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP]
mukaisesti. Jos tarvitset lääkärin neuvoja, pidä astia tai
tuotteen etiketti käsillä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Pakkaus

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

Käyttötarkoituksesta riippuen voidaan OBTEGO® C-240 käyttää
laimentamattomana tai vedellä laimennettuna jopa suhteella
1: 100. Tuote levitetään mikrokuitumopilla ja tarvittaessa kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Kiillotukseen käytetään yksilaikkaista
lattianhoitokonetta tai automaattipesuria sopivia pehmeitä kiillotustyynyjä tai harjoja käyttäen.
Automaattikonetta käytettäessä suositeltu annostus on 1-2 %
(1:100 - 1:50). Tapauskohtaisesti ja lattian pidemmän käyttöjakson jälkeen voidaan annostusta lisätä aina 1:10 asti.
Suurempaa annostusta ei tule käyttää. On aina suositeltavaa
tehdä koealue ennen varsinaista huoltokäsittelyä. Erittäin likaiset
tai pölyiset lattiat on imuroitava ja pestävä hyvin ennen C-240
käsittelyä.

Riittoisuus
Menekki alustan likaisuudesta ja käytetyistä materiaalista ja
C-240 huoltoaineen annostuksesta riippuen: 50 m2 - 2.000 m2
/ litra.
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Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu
paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme
aina kokeilemaan tuotetta pieneen koealueeseen.
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