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COLO SR 30 Kislinsko čistilo

> Ne vsebuje solne kisline 
> Enostavno uporabno
> Samodelujoče

Opis izdelka

Specialno kislinsko čistilo za odstranjevanje umazanije in usedlin. Zaradi posebnih inhibitorjev korozije ščiti 
strojne dele in kovinske površine pred poškodbami. Za notranjo in zunanjo uporabo, za odstranjevanje 
cementa, apna, solitra in na splošno vseh anorganskih snovi.

Oblika pri dobavi:
Posoda Zunanja embalaža Paleta

1 L / DOZA 6 378

Skladiščenje: 
5 let od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in 
nepoškodovani embalaži.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje: 
Krtača, orodje za drgnjenje, krpa.

Obdelava: 
Odvisno od stopnje umazanije, razredčeno do 1:20 z vodo, nanesti na predhodno navlaženo površino, 
razporediti in pustiti delovati nekaj minut, če je potrebno, dodatno zdrgniti. Pri trdovratnejši umazaniji je 
potrebno uporabiti manj ali nerazredčen izdelek.
Po uspešnem čiščenju nevtralizirati z alkalnim čistilom AR 30 in sprati z vodo!!

Tehnični podatki

Redčenje glede na umazanijo do 1:20
Gostota 1 g/cm³
Barva rdeča
Viskoznost 1 mPa*s
pH vrednost 1
Zaščitna oblačila in sredstva pri nerazrečeni uporabi potrebna
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Podlaga

Primerne podlage: 
(BET - Produktna skupina Industrijski in dekorativni tlaki)

Zahteve za mineralne podlage: Podlaga mora biti v skladu z zahtevami smernice IBF – industrijska tla s 
premazom iz reaktivnih smol – podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilno delujočih substanc iste ali druge 
vsrte. Preostala vlaga v podlagi sme znašati max. 4 %, merjeno po CM metodi. Temperatura podlage mora biti 
višja od 12 °C in 3 K nad točko rosišča, povprečna sprijemna trdnost podlage nad 1,5 N/mm2. Najnižja 
izmerjena sprijemna trdnost ne sme biti manjša kot 1,1 N/mm2. 

Primerno za: apno, ostanke cementnih materialov, rjo. Na vseh za kislino neobčutljivh površinah, kot so npr.: 
keramične ploščice, klinker, opeka, glinene ali cotto plošče, prani beton, kot tudi za naravne kamne (granit ali 
krhki apnenci), za različne umetne snovi, epoksidne in poliuretanske prevleke, kot tudi za krom in nerjaveče 
jeklo, idr…

Napotki glede izdelka in obdelave

(BET, ADT, EMT - Splošno)
Navodila glede izdelka:
- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Informacije in napotke o dodajanju vode ali redčenju je potrebno natančno upoštevati!
- Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na tvorbo barve bistveno vplivajo okoljski pogoji.

Navodila glede okoliških pogojev:
- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
- Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
- Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
- V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izogibati se je potrebno prepihu!
- Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!

Namigi:
- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene 
vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

Varnostni napotki

Produktno specifične informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja 
pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše 
izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v 
primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z 
majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za 
katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni.&nbsp; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice 
in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša 
navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.
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