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STEINREIN STEINREIN STEINREIN 915915915
Preparat do czyszczenia betonu, kamienia naturalnego
i elewacji
Wysoko aktywny koncentrat do głębokiego czyszczenia zabrudzonych podłoży
mineralnych. STEINREIN 915 stosowany jest przede wszystkim do czyszczenia betonowej
kostki brukowej i powierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Produkt jest też stosowany
z dużym powodzeniem do czyszczenia zabrudzonych posadzek przemysłowych, kamienia
naturalnego* oraz klinkieru na posadzkach i ścianach (elewacjach!).

STEINREIN 915 zawiera kwas krzemowy, który reaguje na materiałach budowlanych ze
spoiwem cementowym. Powstają przy tym nierozpuszczalne w wodzie krzemiany, które
dodatkowo mineralizują i utwardzają zabezpieczane powierzchnie.

* Ten produkt nie nadaje się do czyszczenia marmuru,
trawertynu i innych kamieni naturalnych z wapnem
(węglanem wapnia)

STEINREIN 915 rozcieńcza się wodą do wymaganego stężenia i nanosi się do nasycenia na
gruntownie zwilżoną powierzchnię i pozostawia na około 10 minut w celu zadziałania.

Po wystarczającym czasie działania, powierzchnię należy zmyć ostrym strumieniem wody,
najlepiej myjką wysokociśnieniową, spłukiwać tak długo aż popłynie czysta woda.
W przypadku grubych warstw zabrudzeń, zabieg należy w razie potrzeby powtórzyć lub
dodatkowo obrobić powierzchnie mechanicznie (maszyny szczotkujące itp).

Uwaga: STEINREIN 915 nie powinien wyschnąć! W przypadku powierzchni na świeżym
powietrzu, o ile to możliwe, nie należy pracować przy silnym nasłonecznieniu lub silnym
wietrze. Powierzchnie, w razie konieczności lekko zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie
wilgotnym.

Każda powierzchnia, każde zabrudzenie i każdy kamień są indywidualne. Dlatego
koncentrację/rozcieńczenie środka czyszczącego należy zawsze testować na powierzchni
próbnej!

W przypadku czyszczenia powierzchni pionowych (cokoły, elewacje itd) należy zawsze
spłukiwać od dołu do góry - nigdy odwrotnie, w przeciwnym wypadku mogą powstać
bardzo brzydkie smugi!

Uporczywe plamy (np. stare zabrudzenia spowodowane olejem silnikowym) należy
wstępnie potraktować skoncentrowanym STEINREIN. Dodatkowo pomaga intensywne
szczotkowanie, na większych powierzchniach maszynowe.
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Właściwości i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Forma dostawy podobny do wody płyn o słabym zapachu
Rozpuszczalność nieograniczona w wodzie
pH < 2
Rozcieńczenie w zależności od zabrudzenia 1:1 do ok. 1:10 wodą
Składniki kwas krzemowy, wysoko aktywne środki powierzchniowo

czynne i pomocnicze
Oznakowanie żrący, niebezpieczeństwo

STEINREIN 915 jest mocno kwasowy i dlatego należy obchodzić się z tym preparatem
zachowując szczególną ostrożność. Podczas stosowania zawsze nosić okulary ochronne i
ubranie ochronne.

UWAGA: Kwas krzemowy znajdujący się w produkcie może spowodować nienaprawialne
plamy na szkle, emalii i szkliwionej ceramice a także na eloksalowanym aluminium. Zaleca
się chronić sąsiadujące elementy budowlane przez staranne przykrycie lub oklejenie
wodoodporną taśmą klejącą i folią z tworzywa sztucznego (NIE stosować papieru!).

Produkt należy przechowywać pod zamknięciem, z dala od środków spożywczych i zawsze
w oryginalnych pojemnikach, produkt nie może dostać się w ręce dzieci i osób
postronnych.

Środki powierzchniowo czynne zastosowane w STEINREIN 915 oraz środki pomocnicze są
rozkładalne biologicznie; produkt nie zawiera fosforanów. Kwas krzemowy zawarty w
preparacie ulega neutralizacji w wyniku reakcji z betonem i spoiwem cementowym.
Dlatego, gdy produkt rozcieńczony (spłukany) wodą dostanie się do gruntu lub kanalizacji
nie powstają żadne zagrożenia.

Uwaga: Przepisy WHG (dotyczące ochrony wody) obowiązujące w Niemczech, wymagają
wyłapywania zabrudzonej wody po czyszczeniu powierzchni zanieczyszczonych olejami
mineralnymi i tłuszczami oraz usuwania zgodnie z indywidualnymi przepisami
miejscowymi. Bliższe informacje na temat tych przepisów można uzyskać w lokalnych
urzędach.

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. Informacje na temat bezpiecznego
obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie
charakterystyki.
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