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Műszaki adatlap CP 18 

 

 

 

Termékjellemzők:  

- saválló, kerámia, kő, krómozott, lakkozott, rozsdamentes vagy műanyag 

felületekhez;  

- Eltávolítja a rozsda- és vízfoltokat 

- Folyékony koncentrátum 

- Kül- és beltéri felületek tiszítására 

    

Termékleírás: 

A Cesal Premium Ultra Cleant úgy tervezték, hogy eltávolítsa a legrégebbi cement, 

mész és gipsz maradványokat - szervetlen savat tartalmaz, ajánlott olyan felületek 

tisztításához, amelyeken ásványi habarccsal végeztek munkálatokat. 

Lemossa a használat során keletkezett rozsda- és vízfoltokat. 

A tisztítható felületfajták - kerámia (mázas, terrakotta, gres, klinker) és kőlapok, 

szaniterek, valamint krómozott, lakkozott és inox, továbbá műanyagból 

készült felületek. 

 

TULAJDONSÁGOK 

Cesal Premium Ultra Clean A szennyeződés fajtájának és mértékének függvényében 

a koncentrátum hígítható. 

 

Vastag és régi ragasztó-, fuga-, 

vakolóhabarcs 

maradványok stb. 

Hígítás nélkül 

Ragasztó, fuga, vakolóhabarcs stb. utáni 

lepedék 

1:3-tól 1:5-ig 

Szennyeződés és mész 1:5-től 1:10-ig 

Rozsda- és vezetékes víz okozta folt 1:10-től 1:15-ig 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

A Cesal Premium Ultra Clean szervetlen savat tartalmaz.  

 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

Nem tartozik az építőipari termékek kategóriájába. A termék rendelkezik a NIH 

egészségügyi engedélyével.  

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

A cementet vagy meszet tartalmazó termékkel szennyezett helyeket 

ajánlott előbb átnedvesíteni. A készítmény szennyezett felületre történő 

felhordásához használjon kefét vagy szivacsot. Az alap tulajdonságaitól 

valamint a szennyeződés intenzitásától és fajtájától függően a koncentrá- 

tum használható hígítás nélkül, vagy mint vizes oldat (lásd a fenti táblázatot). 

A nagyon erősen szennyezett helyeket először itassa át a hígítatlan 

készítménnyel, és hagyja néhány percig hatni. Ezt követően lásson hozzá a 

szennyeződés eltávolításához. 

Óvatosan kell eljárni olyan felületek tisztításával, amelyek cement- vagy 

mészalapú habarcsot tartalmaznak, mint pl. cementalapú fugahabarccsal 

fugázott kerámialap burkolat. Ilyen esetben a hígítás nélkül alkalmazott 

koncentrátum kimoshatja vagy elszínezheti a habarcsot. A megtisztított 

felületet minden esetben alaposan át kell mosni tiszta vízzel, vagy enyhén 

lúgos kémhatású vizes oldattal.  
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ANYAGSZÜKSÉGLET 

Függ a szennyeződés fajtájától és mértékétől. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

 

A szerszámokat tiszta vízzel kell megtakarítani, közvetlenül a használat után. 

Irritatív készítmény. Szem- és bőrizgató hatású. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha 

szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell 

viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és 

a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Más tisztítószerekkel, különösen klórtartalmúval 

nem keverhető. Kövesse a Műszaki adatlapot. 

Szállítás és tárolás: A készítményt légmentesen lezárt, eredeti csomagolásban kell 

szállítani és tárolni, száraz körülmények között, plusz hőmérsékleten. Védeni kell 

a túlhevüléstől. A koncentrátum szavatossági ideje a csomagoláson 

jelzett gyártási időtől számított 36 hónap.  

 

KISZERELÉS 

Műanyag edények: 1 kg 

432 kg-oas raklapon, 1 kg-os edényekben 

 

Jelen információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és 

nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes 

valamennyi jogi és műszaki szabályozásnak megfelelően, kellő gondossággal és a 

legjobb szakmai tudásnak megfelelően, a munkavédelmi előírásokkal összhangban 

történjen.  

 


