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BETON CLEANER KONCENTRAT
czyszczenie podłoży z betonu, płytek 

i kamienia naturalnego
Triochem

ZASTOSOWANIE

BETON  CLEANER  KONCENTRAT jest  to  produkt   przeznaczony do  czyszczenia  posadzek  betonowych
utwardzonych środkami na bazie litu. Równie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie zastosowano krzemian
sodu i  potasu.  Jest również przeznaczony  do czyszczenia posadzek wykonanych  z wszelkiego typu płytek,
a także z płyt z kamienia naturalnego. Zalecany jest do wszelkich pomieszczeń zwłaszcza hal magazynowych,
hurtowni,  zakładów produkcyjnych,  centrów handlowych  i  sklepów detalicznych,  szpitali,  szkół,  restauracji
i wielu innych. Dzięki zastosowaniu w recepturze utwardzacza litowego środek ten nie tylko służy do usuwania
wszelkich zabrudzeń, ale również pielęgnuje i zwiększa odporność na zarysowania. Znakomicie czyści również
powierzchnie  zewnętrzne  takie  jak  schody,  chodniki  i  place  wykładane  brukiem  lub  płytami  z  kamienia
naturalnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed  zastosowaniem należy  powierzchnię  odkurzyć  lub zamieść z  powierzchni.  Wcześniej  należy  usunąć
plamy  z  oleju  i  głębokie  zabrudzenia.  Odpowiednia  do  czyszczenia   temperatura  powietrza  
i powierzchni mieści się w przedziale od +5°C do + 30°C. Czyszczenie gdy temperatura jest ujemna może być
szkodliwe dla betonu. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych lub zachowujących stojącą wodę. Do
czyszczenia  powierzchni  należy  używać  automatycznej  maszyny  do  szorowania,  szczotek  lub  mopa
czyszczącego.  W  przypadku  mycia  maszynowego  środek  należy  stosować  zgodnie  ze  wskazówkami
umieszczonymi w tabeli: 

Bardzo silne zabrudzenia: W postaci nierozcieńczonej

Silne zabrudzenia 1 część preparatu : 10 części wody

Słabe zabrudzenia: 1 część preparatu : 50 części wody

Mycie standardowe : 1 część preparatu : 100 części wody

W przypadku stosowania produktu w postaci nierozcieńczonej lub o wysokiej koncentracji powierzchnię po
wyczyszczeniu należy  dokładnie  opłukać wodą.  W przypadku standardowego  mycia  posadzek betonowych
opłukiwanie nie jest konieczne. Dla uzyskania szczególnego efektu połysku można wypolerować wyczyszczoną
posadzkę  przy  użyciu  białego  pada.  Przed  nałożeniem  środka  zaleca  się  wykonanie  próby  czyszczenia.
Narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu. 

DANE FIZYKOCHEMICZNE

Skład chemiczny Wodny  roztwór  na  bazie  krzemianów  litu  i  środków
powierzchniowo czynnych

Barwa Czerwona

pH ok. 11

pH rozcieńczenie 1:10 ok. 9,5

pH rozcieńczenie 1:100 ok. 9

Gęstość 1,0 +/- 0,03 kg/dm3

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od

odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 l, 5 l, 10 l i 20 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta  w temperaturze od +5ºC
do + 30ºC, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji. 

BEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na oczy.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
W  PRZYPADKU  DOSTANIA  SIĘ  DO  OCZU:  Ostrożnie  płukać  wodą  przez  kilka  minut.  Wyjąć  soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania  się  działania  drażniącego  na oczy:  Zasięgnąć  porady/  zgłosić  się  pod opiekę
lekarza.

Produkt zawiera mieszaninę środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych: niejonowe środki
powierzchniowo czynne mniej niż 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%.

UWAGA!:  Produkt  przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od

odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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