REINIGER
LEELISELINE PUHASTUSKONTSENTRAAT MASINATELE JA SEADMETELE

TOOTEST

KASUTUSNÄPUNÄITED

REINIGER on vedelik, mis on mõeldud
kasutamiseks just ehitusseadmete ja
sõidukite puhastamiseks ning autopesuks
autopesulates.

REINIGER eemaldab mustuse, rasvad,
mineraalõli ja paksud mustusekihid
segumasinatelt ja ehitusseadmetelt.

MATERJALI SEGAMISVAHEKORD
MATERJALI TÖÖPRINTSIIP
REINIGER tuleks enne kasutamist
lahjendada. Kontsentratsioon tuleks valida
sõltuvalt määrdumise astmest. Pinna
vastupidavust tuleks enne kasutust testida.
REINIGER paigaldamine tehakse läbi
pritsimismetoodika harja või rulliga. NB! Ei
tohi lasta ainel kuivada! Pesta puhastatud
pind peale REINIGER kasutamist täielikult
puhta veega üle.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Säilitada ja ladustada temp.üle +5ºC.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti
otsest
päikesekiirgust, samuti aga tuleks hoida ka
külma ja pakase eest. Toodet on soovitav
enne kasutusele võttu läbi segada. Peale
kasutamist sulgeda nõu.
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1 L ainet REINIGER / 3 L vett – juhul kui
puhastatakse kõrgsurvepesuritega.
1 L ainet REINIGER / 19 L vett – juhul kui
puhastatakse pritsiga või käsitsi pestes.

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD
Olek:
homogeenne vedelik
Välimus:
helekollane
Aktiivne toimeaine tensiidid
Tihedus
u. 1.10 +/- 0.03 g/cm3
Töödeldavus
alates +1 °C
Säilivusaeg
ligikaudu 1 aasta

PAKENDAMINE
Materjal on pakendatud 25 või 30L
kanistritesse.

Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid
erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud .
ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsioonivuugid . rööbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakõvendid .
järelhooldusained . nakked . tolmupidurid . impregnandid . veetõkked . ehituskrohvid . vuugitäited ja hermeetikud . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmendid .
puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärud . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid
. kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate
projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja
rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene
Föderatsioon .

