
AgrofixKalk-Zementloeser
разтворител за цимент и варовик

Техническа карта 676

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Бяло прахообразно вещество; не хигроскопичен, без миризма, лесно разтворим във 
вода. Използва се във вид на воден разтвор. Предназначен за почистване на кера-
мични плочки, покрития с технически камък, клинкерни облицовки, естествен камък, 
за стълбища, водни цистерни, бойлери, тръби и пр. 
„Разтворител за цимент и варовик AgroFix“ е подходящ също за почистване на по-
върхността на арматури (5% разтвор). 
Избягвайте по-продължително третиране (възможност за загуба на блясъка!).
За разтваряне на котлен камък или на отлагания на варовик в цистерни или плувни 
басейни, за отстраняване на циментови остатъци след облицоване с плочки и пр.

Характеристики След разтваряне във вода представлява силна киселина, която проявява редица пре-
димства в сравнение със солната киселина: има силна разтваряща способност, спря-
мо остатъци от цимент, варовикови отлагания, котлен камък и др.
Има слабо действа на метали и не предизвиква възникване на корозивни изпарения.
Мощен разтворител!

Опаковка 1kg, 5kg

Съхранение При съхранение на сухо, трайността е 12 месеца

Контрол на качеството Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработка-
та им. Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията 
от входа до изхода. AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма 
Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с про-
верена и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за 
управление на качеството ISO 9001-2015.



Техническа карта 676

      ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

        ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Съвети В зависимост от дебелината на слоя, който трябва да се почисти, се приготвя 3–5 %-ен 
разтвор на „AgroFix“. 
Добавя се чиста вода, за да се нанася с бояджийска или друг вид четка. Препарата се 
оставя да подейства, след което разтворимите соли, които са се получили, се отмиват 
с вода, като при по-твърди отлагания третирането с разтвора се прави няколкократно. 
Разтворите на „AgroFix“ не са стабилни при съхраняване и затова винаги трябва да се 
използват пресни разтвори.

Внимание: Някои декоративни плочки, които не са керамични, дървени повърхно-
сти, цветен емайл или строителни материали, съдържащи варовик – като мраморни 
плочи, мозайки и др., се повреждат или обезцветяват от почистващи препарати на 
основата на киселини (т.е. и от „AgroFix“).
*Препоръчва се извършване на предварителни тестове!

Почистване на 
инструменти Почистването се извършва с вода.

Предупреждения за 
опасности и съвети за 
безопасност

• Предупреждения за опасности:
Предизвиква кожни раздразнения. Предизвиква тежко раздразнение на очите. 
Вреден за водни организми, с продължително действие.

• Указания за безопасност:
Да се запазва опаковката и етикетът с обозначенията за опасностите, за да се пред-
ставят в случай, че се наложи консултация с лекар. Да се пази от деца. Преди упо-
треба да се прочете етикета с обозначенията за опасностите. Да се носят предпазни 
ръкавици/ очила/ облекло/маска. Да не попада в околната среда. След употреба да се 
прави основно измиване. При контакт с очите: няколко минути грижливо промиване 
на очите с вода. Контактните лещи по възможност да се отстранят. Промиването да 
продължи. 
Специално третиране (виж върху обозначителния етикет). При раздразнения на ко-
жата: да се потърси лекарска консултация/помощ. При контакт с кожата: да се измие 
с много вода. Замърсеното облекло да се съблече и да се изпере преди следващо 
обличане. Съдържанието/опаковката да се предадат като проблемен отпадък.

Техническа информация Agro Abbeizpaste Spezial: месец октомври 2016г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg
Производител: Avenarius-Agro GmbH  
Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, e-Mail: office@avenariusagro.at Filiale 
Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at

Обезвреждане 
на отпадъци

Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не 
се допуска попадане в канализацията, почвата или водите.
Непочистени опаковки да се третират както продукта.

Информационният лист за безопасност може да се види на адрес:
http://www.avenariusagro.at


