CHRYSO®CleanSol V10

Předběžný technický list

Přípravek pro odstranění rostlinného znečištění
Rychlý účinek
POPIS
Vlastnosti

®

CHRYSO CleanSol V10 je kapalný přípravek
určený pro okamžité odstranění mechů, lišejníků,
hub a plísní.





®

CHRYSO CleanSol V10 čistí porézní minerální
materiály pokryté vegetativním znečištěním,
odstraňuje i hluboce zanesené nečistoty. Působí
ihned po nanesení na konstrukci a to bez narušení
struktury nebo odbarvení čištěného povrchu.

bezbarvá kapalina
3
hustota (20 °C): > 1,00 kg/dm
pH: 13,0

Balení
kanystr
kanystr

®

5l
20 l

CHRYSO CleanSol V10 je určen především pro
přípravu povrchu při revitalizaci starých betonů
před
použitím
renovačních
materiálů
®
CHRYSO RenoCrete Color nebo před použitím
povrchových
hydrofobizačních
nátěrů
řady
®
®
CHRYSO FiniSol nebo CHRYSO RocaSol.
Způsob použití:

POUŽITÍ






barevný beton
dekorativní beton
vymývaný beton
betonové zboží - dlažby, obrubníky
městská a zahradní architektura

Praktická doporučení
2

Spotřeba: 100 – 150 g/ m čištěné plochy podle
intenzity znečištění
Před použitím je nutno vždy provést ověřovací
zkoušku, protože některé materiály mohou
s přípravkem reagovat.
Chraňte vegetaci v okolí čištěného místa.
Chraňte neminerální materiály jako je hliník,
nátěry, sklo a dveřní a okenní rámy a materiály
citlivé k alkalickému prostředí. Zabraňte odtékání
oplachové vody do okolní vegetace.
Nepoužívejte v deštivém a větrném počasí.

Silnější vrstvu vegetace je nutno předem opatrně
mechanicky odstranit kartáčem. Při teplotách nad
25 °C ochla ďte povrch navlhčením vodou.
®
CHRYSO CleanSol V10 naneste na určenou
plochu nástřikem a nechte působit 1 až 12 hodin.
Poté ošetřovaný povrch důkladně vymyjte čistou
vodou při tlaku max. 100 bar (10 atm.)
Pozor, po nedostatečném vymytí se mohou po
vyschnutí povrchu objevit výkvěty.
Pracovní pomůcky a nářadí omyjte ihned po
použití čistou vodou; postřikovač je nutno
vypláchnout vodou několikrát.
Upozornění


skladovat v uzavřených obalech



chránit před mrazem a přímým sluncem



minimální doba použitelnosti
®
CHRYSO CleanSol V10 je 60 měsíců

CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel. 222 311 499, fax 296 150 307, email info@chryso.cz
www.chryso.cz

CHRYSO®CleanSol V10
Přípravek pro odstranění rostlinného znečištění
Rychlý účinek
BEZPEČNOST PRÁCE
®

CHRYSO CleanSol V10 je podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízení
klasifikován jako žíravý - C.
®

Doprava CHRYSO CleanSol V10 podléhá dohodě ADR – tř. 8, sk. II., UN 1824
Používaní zvláštních ochranných pomůcek:
 pro ochranu dýchacích cest použít respirátor
 pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
 pro ochranu zraku použít ochranné brýle nebo obličejový štít
Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně
sledována u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem
týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.
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