C² GLOSS™
C² SUPER HARD™ + C² SEAL™ RENDSZER
“FÉNYES MÁR FÉNYESITÉS NÉLKÜL IS”

A C² SUPER HARD™ HASZNÁLATI UTASITÁSA
A FELÜLET ELÖKÉSZITÉSE
Biztositsd, hogy a szerrel való kezelés a légáramlatok vagy túlpermetezés következtében ne
kerüljön személyekre, jármüvekre, ingatlanokra, növényekre és minden más közelben lévö
feületetre. Ennek biztositásához szükség esetén használj polietilen vagy más biztos
takaróanyagot. Szükség szerint fedd le a környezö felületeket. A munka megkezdése elött mindig
végezz el egy próba kezelést a padló egy kis (1-2 m2-es) részén megbizonyosodva arról, hogy a
kivánt szint és minöséget eredményezi-e a kezelés.
ÚJ BETON: A felület elökészitésere nincs szükség, amikor a C² Super Hard™ kezelést frissen
elkészült betonfelületre alkalmazzuk. A C² Super Hard™-al való kezelést a végsö simitómüvelet
befejezése valamint a tágulási eresztékek kialakitása után és egy megfelelö utókezelöszer
alkalmazása elött kell alkalmazni. A C² Super Hard™-al való kezelés elött a betonozás minden
törmelékét el kell távolitani a felületröl. Bizonyos esetekben a C² Super Hard™ hatékonyan
használható utókezelöszerként.is.
Amennyiben a betonfelület erösen szennyezett, a kezelés elött tisztitsd meg a felületet a C²
Clean™ betontisztitó, zsirtalanitó szerünkkel.
RÉGI BETON: C2 Super Hard™ kezelést alkamazhatjuk akármilyen régi, száraz betonfelületre is. A betonfelület a szeméttöl, portól, - amely megakadályozná vagy lelassitaná a C² Super
Hard™ beivódását a felületbe - meg kell tisztitani. Mindennemü felületi port és piszkot, padlóutókezelö vagy -védö anyagot, felületi olajfoltot, bevonatot vagy festéket, malter-maradványt és
megkeményedett épitési cement-maradványt el kell távolitani a betonfelületröl a C2 kezelés
megkezdése elött. Esetleges, a betonfelületbe mélyen beivódott olaj- és zsirfoltokat a C2 Super
Hard™ kezelés elött a C² Stain Clean™-el kell eltávolitani. Továbbá a betonfelület esetleges
javitásakor keletkezett bárminemü törmeléket is el kell távolitani. Habár a betonfelületet nem
szükséges lemarni, de csiszolás, kefés súrolás és vizzel való alapos leöblités javitani fogja a
kezelt felületek jó megjelenését.
A legjobb eredmény elérése érdekében csiszold meg a betonfelületet 60-100-as durvaságú
csiszolólappal vagy gyémánt csiszoló koronggal felszerelt padlócsiszológéppel vagy forgófejes
padlógondozógéppel. Amennyiben d-limone tisztitó/lemaró lett használva, akkor semlegesiteni
kell a kezelt felületeket. A felület alaposan leöblitendö. A C2 Super Hard™ való felületkezelés
azonnal megkezdhetö miután az elökészitett betonfelület száradni kezd és víztócsától mentes.
A savfoltos betonfelület a C2 Super Hard™-al való kezelés elött alaposan semlegesitendö és
leöblitendöl.
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AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Használj alacsonynyomású permetezökannát és nyeles puhaszálas egyengetöt, gumibetétes
feltörlöt vagy mikroszálas törlöbetétet.

AZ ALKALMAZÁS LÉG- ÉS FELÜLETI-HÖMÉRSÉKLET HATÁRAI
A felületkezeléskor a levegö és a felület hömérsékletének +4 C° és +38 C° között kell lenni.

A KEZELÉS TIPIKUS FEDÖKÉPESSÉGE
NORMÁL SIMITOTT BETONFELÜLET
10-20 m² / liter
SZÁRAZ KEMÉNYITÖPORRAL (Dry Shakes) MEGSZÓRT BETONFELÜLET
20 m² / liter
KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A SZER FEDÖKÉPESSÉGE A BETON MINÖSÉGÉTÖL ÉS POROZITÁSÁTÓL FÜGGÖEN VÁLTOZIK

HIGITÁS
A szert ne higitsd és ne módositsd.

ALKALMAZÁSI UTASITÁSOK
Kérjük, hogy a szer használata és a felületkezelés megkezdése elött olvasd el a szer cimkéjén
lévö BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT és ezen ismertetönek A FELÜLET ELÖKÉSZITÉSE
föcimü bekezdését. Minden alkalmazás elött a felületre VÉGEZ EL PRÓBAKEZELÉST a
megfelelösség és a kivánt eredmény elérésének elözetes ellenörzésére. A legjobb eredmény
elérése érdekébn kövesd az alkalmazási utasitásokat. A végsö ellenörzés és elfogadás elött
feltétlenül hagyd a felületet jól megszáradni.
A C2 Super Hard™ való felületkezelés azonnal megkezdhetö miután az elökészitett betonfelület
megszáradt és víztócsától mentes. Fagyott, piszkos vagy állóvizes felületeken ne kezd el a
kezelést!

Frissen öntött és kikeményületlen beton
•

A végsö simitómüvelet után még puhán nyird le a tágulási eresztékeket. Tisztitsd meg a
betont a törmelékektöl és anyagmaradványoktól.

•

Alacsonnyomású permetezökannával permetezd a C2 Super Hard™ egy átitató rétegét a
megfelelö fedési arányban a betonfelületre. A kezelt felületeknek a kezelést követöen 1520 percig nedvesnek kell maradniuk! A porózusosabb felületekre, amelyek 15-20
percnél gyorsabban száradnak meg permetezd a C2 Super Hard™. egy újabb rétegét.

•

15 perc eltelte után gumibetétes feltörlöt, nedvesség felszivót vagy automatikus padló
vizfelszivót használva gyüjtsd össze és távolitsd el a betonfelületbe be nem ivódott
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kezelöszert. A fölös szer eltávolitásának elmulasztása a felületen hosszabb száradási idöt
és száraz, porszerü maradványt eredményez.
•

Hagyd a kezelt felületeket tipikusan 1-2 órán át alaposan megszáradni. Keményszörü
partvissal, nagyteljesitményü seprögéppel vagy padlótisztitógéppel távolitsd el az összes
száraz, porszerü maradványt a betonfelületröl.

•

Azonnal kezd meg a javasolt utókezelöszer felvitelét vagy müveletét.

KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: Az épitkezés során keletkezö foltok és az utókezelöszer
maradványainak eltávolitására, amint a betonfelület megszáradt ajánlatos kemény, müanyagszálas koronggal felszerelt automatikus padlótisztitógépet használni. E módszer tovább növeli a
C² Super Hard™ következtében kialakult felületi fényességet.

Kikeményült és csiszolt beton
•

A kivánt felületi minöségtöl és a gép nagyságától függöen 50 – 200-as durvaságú
csiszoló szalaggal, gyémánt korongokkal vagy csiszolólappal felszerelt forgótárcsás
padlómegmunkálógéppel, padlócsiszolóval vagy gyémántos padlócsiszolóval egyenletesen simára csiszold fel a betonfelületet. Ajánlatos vákumos száraz csiszolóberendezést
használni. Mosd le vagy porszivózd fel a csiszoláskor keletkezett port és törmeléket.
Hagyd a padlót megszáradni.

•

A szer cimkéjén lévö utasitásoknak megfelelöen permetezd a C2 Super Hard™ egy átitató
rétegét a betonfelületre. Használj alacsony nyomású permetezökannát, cserélhetö
rongylappal vagy mikroszálas lappal felszerelt nyeles szétteritö eszközt. 15-20 percig
tartsd a betonfelületet nedvesen majd pedig hagyd azt megszáradni. Idöközben, a porózusosabb felületi részekre, amelyek gyorsabban száradnak, azonnal permetezz újra C2 Super
Hard™-ot.

•

15 perc eltelte után gumibetétes feltörlöt, nedvesség felszivót vagy automatikus padló
vizfelszivót használva gyüjtsd össze és távolitsd el a betonfelületbe be nem ivódott
kezelöszert. A fölös szer eltávolitásának elmulasztása a felületen hosszabb száradási idöt
és száraz, porszerü maradványt eredményez. Hagyd a kezelt felületeket tipikusan 1-2
órán át alaposan megszáradni.

•

Azonnali, erösebb felületi fényesség elérésére fekete, piros vagy fehér fényezöpárnával
felszerelt fényezögéppel vagy forgótárcsás padlótisztitógéppel fényezd fel vagy polirozd
a száraz betonfelületet mindkét irányban. Ez száraz polirozó müvelet!

MEGJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK

•

A C² felületelökészitési és szer alkalmazási ajánlásait be kell tartani.

•

Minden épitési maradványt és idegen törmeléket szárazszörü partvissal el kell távolitani a
kezelendö felületröl. Minden utókezelöszert, bevonatot és festéket, gyantát, beágyazódott
piszkot, rozsdát, zsirt és olajat a C² szer beivódása érdekében a kezelés elött a betonfelületröl el kell távolitani.
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•

A tényleges kezelés megkezdése elött minding végezz el a betonpadló egy kisebb felületi
részén egy elözetes kezelési próbát a kivánt eredmény tesztelésére. Ugyanazokkal, az
általános elökészitésre és a kezelésre javasolt berendezéssel végezd el magát a próbát is.

•

Fagyot, piszkos vagy viztócsás felületekre ne alkalmazd C² szereket.

•

Amennyiben szélsöséges idöjárási állapotok vannak a kezelés megkezdése elött
feltétlenül konzultálj a Dyny Oy szakértöjével vagy annak helyi képviselöjével.

•

A kezelés elött enyhén vizpermetezd le a felületet, biztositva igy, hogy az egyenletes
nedves legyen. Ha a kezelendö felület nem egyenletesen nedves, akkor további
felületelökészités válhat szükségessé.

•

A savfoltos betont a C2 Super Hard™ kezelés elött alaposan semlegesitsd és öblitsd le.

•

Többletfényesség és védelem elérése érdekében alkalmazd a C2 Seal™ szert a
cimkéjében leirt utasitások szerint. A C² Super Hard™-dal keményitett padlókat C²
Maintenance™ szerrel gondozd. E szerek a felületkezelt betonpadló hosszúéletü
tartósságának növelésére lettek kifejlesztve.

VÉGSÖ EREDMÉNYEK
A betonfelület, ahogy megszáradt használatba vehetö. The concrete surface is ready to use when
dry. A C² Super Hard™ általában 1-2 órán alatt szárad meg.
A sima és kikeményedett betonfelület száradás után jó viztaszitó képességü, selyemfényü és
kissé szinfokozó. A maximális viztaszitó képesség és keménység 14-21 nap után fog teljesen
kifejlödni a kezelt betonfelületen. A felület fényessége idövel és gondozással erösödni fog.

TISZTITÁS
A szerszámokat és a berendezéseket a kezelés után azonnal friss vizzel tisztitsd meg. Véletlenül
bepermetezett üveg, aluminium vagy egyéb felületeket azonnal mosd le friss vizzel.

KARBANTARÁS
Litium kezelt felületek tisztitására és karbantartására használd a C2 Maintenance™-et a nagy
minöségü, litiumbázisú szerünket. Ez a szabadalmazott termék a kikészitett betonpadló
hosszútávú hatékonyságának további növelésére lett kifejlesztve.
A kezelt padlók karbantartására ne használj savas tisztitóanyagokat. Habár a C2 Super Hard™
és C2 Seal™ javitják a beton foltállóságát, néhány savas koncentrátum és bizonyos savas
élelmiszerek kimarhatják és maradandó foltot hagyhatnak, amnnyiben hosszabb ideig a felületre
kerülnek. A felületröl törölj fel gyorsan minden odaömlött anyagot egy esetleges kár minimalizására. A padlók valamennyi védökezelö anyaga, mind a beivódók mind pedig a bevonatok csak
lelassitják a foltosodás folyamatátAll sealers, both penetrating and coatings will only slow down
the staining process. A felületre kiömlött anyagokat a lehetö leggyorsabban fel kell tisztitani.
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A törmelékek és a por naponkénti eltávolitása mikroszálaslapu partvissal vagy száraz
porfeltörlövel elösegiti a betonfelület kivánatos jó kinézésénekt fenntartását. A rendszeres
karbantartó takaritás/tisztitás javitja a felület fényességét. A felületi fényesség felfrissitéséhez
idöszakonként fehér pa´rnával felszerelt nagysebességü fényezögéppel szárazan polirozd meg a
kezelt betonfelületet.
A még tökéletesebb viz és olajfolt állóság elérésére alkalmazd a C2 Stain Safe™ szerünket a
cimkéjén feltüntetett használati utasitásnak megfelelöen. A C2 Stain Safe™ szert alkalmazd
közvetlenül a C² Super Hard™-dal már megkeményitett betonfelületre. A C2 Seal™-el kezelt
felületekre ne alkalmazd a C2 Stain Safe™-et.
Amennyiben további védökezelés vagy felületbevonat kivánatos, kérjük a szaktanácsadás
ügyében a Dyny Oy szakemberével vagy annak helyi képviselöjével konzultálni.

C² SEAL™ HASZNÁLATI UTASITÁSA
A FELÜLET ELÖKÉSZITÉSE
Biztositsd, hogy a szerrel való kezelés a légáramlatok vagy túlpermetezés következtében ne
kerüljön személyekre, jármüvekre, ingatlanokra, növényekre és minden más közelben lévö
feületetre. Ennek biztositásához szükség esetén használj polietilen vagy más biztos
takaróanyagot. Szükség szerint fedd le a környezö felületeket. A munka megkezdése elött mindig
végezz el egy próba kezelést a padló egy kis (1-2 m2-es) részén megbizonyosodva arról, hogy a
kivánt szint és minöséget eredményezi-e a kezelés.
KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: C² ajánlja, hogy a vizálló záróréteg mindig be legyen
épitve a padlóépitéskor, hogy igy meg legyen akadályozva a nedvesség felfelé áramlása a sik
betonfelület alól.
A betonfelület mindennemü anyagtól, amely megakadályozná vagy lelassitaná a C² Seal™
beivódását, mentes kell legyen. A savfoltos betont a C² Seal™-el való kezelés elött alaposan
semlegesiteni és leöbliteni kell.
RÉGI BETON: A C² Seal™ bármilyen korú, kikeményedett, régi betonra alkalmazható. A
kezelés elött bárminemü felületi port vagy piszkot, utó- vagy védökezelö anyagot, felületi
olajfoltot, bevonatot és festéket, száradási maradványt, épitési cement réteget vagy maradványt
el kell távolitani. A felület teljesen száraz kell legyen. A jó eredmény elérése érdekében a C²
Seal™ felvitele elött hagyd a felületet 24 órán át jól megszáradni. Új, frissen öntött beton a C²
Seal™ felvitele elött 28 nap száradási idöt igényel.
Amennyiben a beton piszkos, akkor azt a C² Seal™-lel való kezelés elött a felülettisztitó és
zsirtalanitó C² Clean™ szerünkkel meg kell tisztitani, majd pedig a felületet alaposan le kell
öbliteni.
A C² Seal™ alkalmazása megkezdödhet amint az elökészitett felület teljesen megszáradt.
Fagyott, piszkos vagy nedvess felületeken ne kezd el a kezelést!
.
5

AZ ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Használj alacsonynyomású permetezökannát és mikroszálas nyeles törlöbetétet. Ne porlaszd a
szert!.

A KEZELÉS TIPIKUS FEDÖKÉPESSÉGE
AZ ELSÖ RÉTEG
25-40 m² / liter
A MÁSODIK RÉTEG
40-60 m² / liter
A HARMADIK RÉTEG
60-75 m² / liter
KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A SZER FEDÖKÉPESSÉGE A BETON MINÖSÉGÉTÖL ÉS POROZITÁSÁTÓL FÜGGÖEN VÁLTOZIK. A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ HÁROM RÉTEGET
ALKALMAZ.

AZ ALKALMAZÁS LÉG- ÉS FELÜLETI-HÖMÉRSÉKLET HATÁRAI
A felületkezeléskor a levegö és a felület hömérsékletének +4 C° és +38 C° között kell lenni.

HIGITÁS
A szert ne higitsd és ne módositsd.

ALKALMAZÁSI UTASITÁSOK
Kérjük, hogy a szer használata és a felületkezelés megkezdése elött olvasd el a szer cimkéjén
lévö BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT és ezen ismertetönek A FELÜLET ELÖKÉSZITÉSE
föcimü bekezdését. Minden alkalmazás elött a felületre VÉGEZ EL PRÓBAKEZELÉST a
megfelelösség és a kivánt eredmény elérésének elözetes ellenörzésére. A legjobb eredmény
elérése érdekébn kövesd az alkalmazási utasitásokat. A végsö ellenörzés és elfogadás elött
feltétlenül hagyd a felületet jól megszáradni.
A C² Seal™ szer alkalmazható simitott, csiszolt, polirozott vagy erösen polirozott betonfelületekre. A legjobb eredmény elérése érdekében a felületeket a C² Seal™ alkalmazása elött a C²
Super Hard™-al kell kezelni.
Szabályozható fúvófejjel ellátott alacsonynyomású permetezökannát használva vékony, egyenletes rétegben permetezd a C² Seal™-t a kikeményitett, sima betonfelületre átlagosan 25-40 m2 /
liter fedöaránnyal. A C² Seal™-nek vékony, egyenletes rétegben való szétteritéséhez használj
nyeles, mikroszálas teritölappal ellátott eszközt úgy, hogy a felszinre permetezet szert e teritö
eszközzel folyamatosan, lépésenként magad felé húzod. E teritöeszköz mikroszálas lapját a
használat elött mindig nedvesitd be a C² Seal™ szerrel! Az egyenletes szétterités elött ne hagyd a
szert a felületen megszáradni!
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Hagyd a C² Seal™-t kb. 30 - 60 percen át érintésszárazra száradni, majd pedig a fényesség
fokozására permetezz egy második réteget a betonfelületre. Minden következö réteg egy
magasabb fedési szintett eredményez.
Amint a szer megszáradt, egy Twister zöld, Twister HS zöld vagy más megfelelö nagysebességre
tervezett fényezö párnával/koronggal ellátott nagysebességü fényezögéppel fényezd fel a
felületet magasfényüre. A beton porózusságától és a kivánt szintü felületi kinézéstöl függöen
további rétegek is felvihetök és fényesithetök a betonfelületre.
Normális körülmények között a felület a fényezéstöl számitva egy órán belül kész a forgalomra.
KÉRJÜK FIGYELEMBEVENNI: A felületet a kezeléstöl számitva 72 órán át viztöl védeni
kell.
PÉLDA
Magas felületi fény- és szenyfoltálló védöréteg létrehozása érdekében ajánlatos a C²Seal™-t
három, vékony rétegben alkalmazni.
Elsö réteg – Mikroszálas teritölapot használva teritsd szét az elsö réteget, amelynek fedöképessége kb. 25-40 m2/liter lesz. Hagyd a kezelt felületet kb. 20-60 percig érintésszárazra száradni.
Második réteg – Mikroszálas teritölapot használva teritsd szét az elsö réteget, amelynek
fedöképes-sége kb. 40-60 m2/liter lesz. Hagyd a kezelt felületet kb. 20-60 percig érintésszárazra
száradni.
Harmadik réteg – Amennyiben még magasabb fényességi szintet kivánsz elérni, akkor teristsd
szét még egy harmadik réteget a felületen. Ennek fedöképessége kb. 60-75 m2/liter lesz.Hagyd a
kezelt felületet kb. 60 percen át száradni. Ezután a felület a normál forgalomra megnyitható,
tehát üzembevehetö.
A C²Seal™ alkalmazása a korábban már C² Super Hard™-dal vagy nátrium- ill. káliumszilikát
bázisú folyékony keményitöszerrel vagy keményitöporral (dry shake) kezelt betonfelületekre, a
C²Seal™ magasabb fedöképességét fogja eredményezni.
MEGJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK

•

A C² felületelökészitési és szer alkalmazási ajánlásait be kell tartani.

•

Minden épitési maradványt és idegen törmeléket szárazszörü partvissal el kell távolitani a
kezelendö felületröl. Minden utókezelöszert, bevonatot és festéket, gyantát, beágyazódott
piszkot, rozsdát, zsirt és olajat a C² szer beivódása érdekében a kezelés elött a betonfelületröl el kell távolitani.

•

A tényleges kezelés megkezdése elött, a betonpadló egy kisebb felületi részén mindig
végezz el egy elözetes kezelési próbát a kivánt eredmény tesztelésére. Ugyanazokkal, az
általános elökészitésre és a kezelésre javasolt berendezéssel végezd el magát a próbát is.

•

Fagyot, piszkos vagy viztócsás felületekre ne alkalmazd a C² szereket.
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•

Amennyiben szélsöséges idöjárási állapotok vannak a kezelés megkezdése elött
feltétlenül konzultálj a Dyny Oy szakértöjével vagy annak helyi képviselöjével.

•

A savfoltos betont a C2 Seal™ kezelés elött alaposan semlegesitsd és öblitsd le.

•

A C2 Seal™-el kezelt felületeket rendszeresen tartsd karban a C2 Maintenance™
szerünkkel. E szer a felületkezelt betonpadló hosszúéletü tartósságának növelésére lett
kifejlesztve.

•

A kezelt felületek meleglégfúvos berendezésekkel is szárithatók.

•

A kezelés után a betonfelületet 72 órán át viztöl vagy viztócsáktól védeni kell.

VÉGSÖ EREDMÉNYEK
A betonfelület, ahogy megszáradt használatba vehetö. A C² Seal™ általában 30 – 60 percen
belülszárad meg.

MEGTISZTITÁS
A szerszámokat és a berendezéseket a kezelés után azonnal friss vizzel tisztitsd meg. Véletlenül
bepermetezett üveg, aluminium vagy egyéb felületeket azonnal mosd le friss vizzel.

KARBANTARÁS
Litium kezelt felületek tisztitására és karbantartására használd a C2 Maintenance™-et a nagy
minöségü, litiumbázisú szerünket. Ez a szabadalmazott termék a kikészitett betonpadló
hosszútávú hatékonyságának további növelésére lett kifejlesztve.
A kezelt padlók karbantartására ne használj savas tisztitóanyagokat. Habár a C2 Super Hard™
és C2 Seal™ javitják a beton foltállóságát, néhány savas koncentrátum és bizonyos savas
élelmiszerek kimarhatják és maradandó foltot hagyhatnak, amnnyiben hosszabb ideig a felületre
kerülnek. A felületröl törölj fel gyorsan minden odaömlött anyagot egy esetleges kár minimalizására. A padlók valamennyi védökezelö anyaga, mind a beivódók mind pedig a bevonatok csak
lelassitják a foltosodás folyamatátAll sealers, both penetrating and coatings will only slow down
the staining process. A felületre kiömlött anyagokat a lehetö leggyorsabban fel kell tisztitani.
A törmelékek és a por naponkénti eltávolitása mikroszálaslapu partvissal vagy száraz
porfeltörlövel elösegiti a betonfelület kivánatos jó kinézésének fenntartását. A rendszeres
karbantartó takaritás/tisztitás javitja a felület fényességét. A felületi fényesség felfrissitéséhez
idöszakonként fehér párnával felszerelt nagysebességü fényezögéppel szárazan polirozd fel a
kezelt betonfelületet.
A még tökéletesebb viz- és olajfoltállóság elérésére alkalmazd a C2 Stain Safe™ szerünket a
cimkéjén feltüntetett használati utasitásnak megfelelöen. A C2 Stain Safe™ szert alkalmazd
közvetlenül a C² Super Hard™-dal már megkeményitett betonfelületre. A C2 Seal™-el kezelt
felületekre ne alkalmazd a C2 Stain Safe™-et.
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Amennyiben további védökezelés vagy felületbevonat kivánatos, kérjük a szaktanácsadás
ügyében a Dyny Oy szakemberével vagy annak helyi képviselöjével konzultálni.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS
A szereket tárold hüvös és száraz helyen. Használat után mindig jól zárd le a szer tárolókannáját.
Ne módositsd meg és ne keverd más vegyszerekkel. A közölt eltarthatósági idök a gyár által
lezárt tárolókannák, álló helyzetben és száraz helyen való tárólására vonatkoznak. A tárolási
hömérsékletnek 4-38°C között kell lenni.
A szereket fagyástól óvni kell. A szerekkel megrakott raklapokat nem szabad egymásra rakni.
A felhasználatlan szerttöl és annak kannájától a helyi és az országos szabályoknak megfelelöen
kell megválni. A kannákat használaton kivül mindig tartsd lezárva. A szert használat elött
olvaszd fel és keverd meg. Szélsöséges hömérsékletekröl védd meg. Tartsd ezt a szert és a többi
vegyszereket is gyermekektöl távol. A szerek kannáját ne használd fel újra és ne távolitsd el a
cimkéjét. A szerek kannáival megrakott raklapokat ne rakd egymásra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A C2 Super Hard™ és a C2 Seal™ szabadalmazott, tulajdonjogvédett vizbázisú oldatok. A szerek
alkalmazása és kezelése során tartsd be a vonatkozó biztonsági és munkabiztonsági szabályokat.
A szerek alkalmazása elött mindig olvasd el a szer kannáján lévö cimkén és a szer biztonsági
lapjain (MSDS) az elövigyázatosságra vonatkozó elöirásokat.
ELSÖSEGÉLY
Lenyelés esetén: Nagy mennyiségben kell inni vizet vagy tejet. Hánytatni NEM SZABAD.
Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Szembe fröccsenés esetén: Az esetleges kontaktlencséket el kell a szemröl távolitani és a
szemhéjakat nyitva tartva azonnal tiszta, folyóvizzel öblögetni kell a szemeket 15 percen át.
Azonnal orvoshoz kell fordulni.
A börrel való érintkezés esetén: Az érintett börfelületeket szappannal és vizzel jól le kell
mosni. Kémiai szerekkel NEM SZABAD megkisérelni a semlegesitést. Ha az irritálás folytatódik fordulj orvoshoz.
Belélegzés esetén: Vezesd az érintett személyt friss levegöre. Vizzel ismételten mosd ki az
érintett személy száját és orrüregét. Amennyiben a légzési nehézség továbbra is fennáll fordulj
orvoshoz.
További információk ügyében fordulj a Dyny Oy-hoz.
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