
Natur-undKunststeinreiniger
Почистващо средство за естествен и технически 

камък

Техническа карта 674

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение Безцветна течност, предназначена за отстраняване на замърсявания от масла, маз-
нини, смазка, сажди и др. За почистване на естествени твърди повърхности, както и 
открит и бетон при подове и фасади.

Примери за приложение:
• Неразредено „Почистващо средство за естествен и технически камък”:
За най-тежко замърсяване с машинни масла или други видове масла, особено ако 
вече са спечени.
• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено 1:1 с вода:
      Най-вече при все още пресни маслени замърсявания.
• „Почистващо средство за естествен и технически камък” разредено с вода 1:2 до 
1:5: Почистване на леко омаслени или замърсени повърхности на открит  бетон.

По начало подходящата концентрация трябва да се определи чрез предварителни те-
стове. След обработка с „Почистващо средство за естествен и технически камък” е 
необходимо да се направи основно промиване с вода

Характеристики Разтворителят е високо алкален, силно концентриран, незапалим, съдържащ биоло-
гично разградими повърхностно активни вещества, но несъдържащ халогенни еле-
менти. Разтваря и емулгира замърсявания от мазнини и масла, като прави възможно 
отстраняването им с  вода.
„Почистващо средство за естествен и технически камък” може да се разрежда в раз-
лични съотношения с вода и това го прави твърде изгоден икономически.
Промива се с вода след изтичане на съответно време за въздействие. Може да се 
използва в затворени помещения.

Цвят Безцветен

Биоразградимост Повърхностно активните вещества са разградими.

Съхранение Да се съхранява в добре затворени контейнери. Да се пази от замръзване.
Срок за съхранение: прибл. 3 години



Техническа карта 674

      ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

      ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническа информация Agro Abbeizpaste Spezial: месец май 2018г.
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

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-
веренa и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за 
управление на качеството ISO 9001-2015.

Разход В зависимост от приложението 1 литър е достатъчен за 30 – 50 m2

Плътност 1,04kg/l

Точка на възпламеняване незапалимо

Водоразтворимост Разтваря се във вода във всякакво съотношение

pH Прибл. 13

      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

„Почистващо средство за естествен и технически камък” се нанася с помощта на бо-
яджийска или друга четка, чрез напръскване. Повърхностите трябва да се почистят 
преди намазване. След като се нанасе продукта се оставя да подейства за определено 
време, съответстващо на степента на замърсяване.
При по-силно замърсяване повърхността се обработва допълнително с твърда четка 
или гъба. След третиране с „Почистващо средство за естествен и технически камък” 
трябва да се направи основно промиване с вода.

Употреба


