ARCAN Waterproof

HydroClean®-Reiniger 525 /526 / 527
Specjalne środki czyszczące

HydroClean to szereg specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do nawierzchni brukowych, betonu, marmuru i kamieni wapiennych oraz do mocno
zaolejonych posadzek betonowych.

HydroClean 525

J

Koncentraty - rozcieńczenie wodą 1:10 - 1:15

J

Dodatkowo działanie wzmacniające (HydroClean 525)

J

Znakomicie czyszczą, także posadzki mocno zaolejone (H.C.527)

HydroClean Reiniger 525 jest uniwersalnym środkiem czyszczącym do
powierzchni ze spoiwem cementowych.
HydroClean Reiniger 525 jest znakomity do czyszczenia elewacji.
Beton i powierzchnie ze spoiwem cementowym zostają dodatkowo utwardzone.
HydroClean Reiniger 525 nie nadaje się do marmuru, szkła lub kamieni wapiennych.
Nie stosować na farbach lub lakierach. Szkło i powierzchnie szkliwione mogą zostać uszkodzone i muszą być chronione przed tym środkiem czyszczącym, w przeciwnym wypadku
mogą powstać nieodwracalne plamy.

HydroClean 526

HydroClean Reiniger 526 jest uniwersalnym środkiem czyszczącym do marmuru
i kamieni wapiennych.
HydroClean 526 został specjalnie opracowany do czyszczenia kamieni wapiennych.
Nie stosować na farbach / farbach lub lakierach olejnych.

HydroClean 527

HydroClean Reiniger 527 jest środkiem do gruntownego czyszczenia mocno
zaolejonych posadzek betonowych.
Działanie przeciw olejom i tłuszczom jest znakomite a można je wzmocnić poprzez
mechaniczne wsparcie polegające np. na szczotkowaniu. Po bardzo dokładnym spłukaniu
wodą, można zalecać dodatkowe czyszczenie kwasowym środkiem czyszczącym jak SteinRein 915 lub HydroReiniger 525.
Do czyszczenia z oleju i tłuszczu na metalu, szkle i klinkierze zalecamy BoRox Reiniger
1043.
Zalecamy przetestowanie w miejscu nie rzucającym się w oczy oraz sprawdzenie przydatności na czyszczonym materiale. Powierzchnie, które nie są czyszczone chronić przed zabrudzeniem poprzez przykrycie.
Wszystkie środki czyszczące muszą być spłukane czystą wodą. Podczas stosowania należy
przestrzegać zalecenia z kart charakterystyk poszczególnych produktów.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy
na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o
możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać
użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia
produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje
na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Iformacje na temat bezpiecznego obchodzenia się
z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.
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