C 2 MAINTENANCE ™
HIGH PERFORMANCE, LITHIUM CLEANER FOR
CONCRETE

Használati utasítás

C2 Maintenance™
Magas teljesítőképességű, lítiumos beton utókezelő anyag

A felület előkészítése
A C2 MaintenanceTM –szel való tisztítás nem ajánlott fagypont alatt. A tisztításhoz
legmegfelelőbb levegő és felületi hőmérséklet +10ºC, vagy afelett legyen. Fagyos idő
esetén meg kell várni, míg a kőműves szerkezekek felengednek. Amennyiben a
hőmérséklet fagypont alatt van, vagy várhatóan az alá süllyed, nem ajánlott a
tisztítás elvégzése, mert az ártalmas lehet a betonszerkezetre.
A tisztítandó felületről minden meglazult darabot el kell távolítani söpréssel vagy
porszívózással. Olajfoltokat, vagy más, mélyen beivódott foltokat előzetesen kezelni
kell C2 Stain Clean™ vagy C2 Clean™ használatával.

Eszközök, felszerelések
Használjon automata kefélőgépet, vagy felmosó partvist

Levegő és felületi hőmérséklet
Ne alkalmazza 4ºC alatt. Az ideális felületi és levegőhőmérsékletnek 4ºC és 38ºC
között van.

Általános hígítási arányok
Normál tisztítás esetén:
0.5 liter C2 Maintenance™ koncentrátum 15 liter tiszta vízhez
Mélytisztítás esetén:
1 liter C2 Maintenance™ koncentrátum 15 liter tiszta vízhez

Az alkalmazással kapcsolatos információk
Kérjük, használat és felhordás előtt olvassa el a BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ-t a
cimkén, és a FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS című fejezetet. Mindig végezzen tesztkezelést
a felületeken a megfelelő eredmény elérése érdekében, illetve a kezelhetőség
megállapítására. A legjobb eredmény elérése érdekében mindig olvassa el az
ALKALMAZÁSTECHNIKAI UTASÍTÁS-t. A szer felhordása előtt hagyja a felületet
teljesen kiszáradni!
- használjon automata kefét, vagy felmosó partvist
- általános tisztítás esetén a felület leöblítése nem szükséges. Elegendő, az
automata kefélővel felszívatni, vagy felmosni a felületetről a
szennyeződéseket
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mélytisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel. Ne hagyja a tisztítószert
rászáradni a felületre.
A nagyobb fényesség elérése érdekében fehér ronggyal/szivaccsal polírozza
a felületet.

Megjegyzések és ajánlások
-

-

Tartsa be a C2 felületelőkészítésre vonatkozó ajánlásait! Kövesse az
alkalmazási útmutatót!
Minden, kezelni nem szándékozott építési maradványt, törmeléket
száraz partvissal el kell távolítani.
Folttisztításhoz, illetve erősen szennyezett részek kezelésére használja
a C2 Maintenance ™-ot ( hígítási arány: 0,5-1 liter/ 15 liter tiszta
vízhez)
Ne használjon erősebb hígítást, mint egy rész tisztítószer/ három rész víz.
Mindig a lehető legenyhébb hígítási arányt használja.
Amennyiben a mélytisztításra vagy folttisztítsra használt oldat
koncentrációja erősebb volt, mint 0.5 liter C2 Maintenance™/ 15 liter víz,
a felületet le kell öblíteni.
Használja a C2 Maintenance™-ot mélyen beivódott olaj és zsírfoltok
eltávolítására
A végső kezelés megkezdése előtt mindig végezzen tesztkezelést egy
kisebb felületen a kívánt eredmény elérése érdekében, illetve a
kezelhetőség megállapítására. A tesztkezelést végezze a végleges
kezeléssel megegyező eszközökkel, ajánlott felületelőkészítéssel, és
eljárással.
Ne alkalmazza a C2 termékeket olyan felületeken, melyek fagyottak,
koszosak, vagy pangóvizeket tartalmaznak
Szélsőséges vagy szokatlan időjárási viszonyok között végzendő kezelésnél
konzultáljon a Crete Colors-szal, vagy annak helyi képviselőjével.
A maradékvizeket megfelelően kell tárolni

Takarítás
A kezelés után a használt eszközöket, azonnal meg kell tisztítani tiszta vízzel

Tárolás és kezelés
A terméket tárolja száraz és hűvös helyen. Használat után a kannákat mindig vissza
kell zárni. Ne keverje vagy módosítsa más kémiai szerekkel. Az élettartam a talpukra
állított, gyárilag lezárt konténerekben tárolt termékre vonatkozik. Tárolási
hőmérséklet: +4 és +38°C között. A terméket fagytól óvni kell! A termékkel megrakott
raklapokat ne tegye egymásra. Az el nem használt termék és a kiürült kannáktól a
helyi és állami törvényeknek megfelelően kell megszabadulni. A használaton kívűli
kannákat lezárva kell tárolni. Használat előtt a terméket fel kell oldani vízben, és
alaposan fel kell keverni. Óvja az extrém hőmérséklettől. A terméket és más
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vegyszereket gyermekektől távol kell tartani. A kannákat ne hasznosítsa újra, illetve
azok cimkéjét ne távolítsa el!

Biztonsági információ
A C2 MaintenanceTM egy szabadalmaztatott tisztítószer koncentrátum. A termék
kezelése és használata közben a megfelelő munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
Olvassa el a termék teljes cimkéjét és az “MSDS” biztonsági előírásait használat
előtt.

Elsősegély
Lenyelés esetén: ne alkalmazzon hánytatást. Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Szembekerülés esetén: Távolítsa el a kontaktlencséket! A szemeket tiszta vízzel
azonnal ki kell mosni! A mosást 15percig kell végezni, a szemhéjakat nyitva kell
tartani. Ha az irritáció továbbra is fenáll, orvoshoz kell fordulni.
Börre kerülés esetén: Az érintett területet szappanos vízzel le kell mosni. Ha az
irritáció továbbra is fenáll, kérjen orvosi segítséget!
Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni! Ha szükséges,
forduljon orvoshoz!
További információért forduljon a Dyny Oy Ltd-hez!

JELLEMZŐK
A C2 Maintenance™ szabadalmazott, lítium-koncentrátum bázisú tisztítószer
olyan betonfelületekhez, amelyek C2 Super Hard™-dal, vagy C2 Seal™-lel
lettek kezelve. A C2 Maintenance™ lítium-szilikátos keménységfokozó,
tömörítő anyagot tartalmaz. A lítium-szilikát összetevő a beton keménységét
azáltal tartja karban, hogy megszilárdít minden “lágy” kálcium-hidroxidot, amely
a kötési és keményedési folyamatból kimaradt.
A tisztítószerek és foltmentesítő szerek egyedi keveréke a hagyományos,
betonok felületén található foltok legnagyobb részét eltávolítják. Tökéletesen
alkalmazható betonpadlóknál mindenhol, kereskedelmi raktárakban,
raktárházakban, gyártóüzemekben, bevásárlóközpontokban, kórházakban,
iskolákban és éttermekben.
A C2 Maintenance™, bár speciálisan a lítium-szilikátos keménységfokozó és
tömörítőszerekkel kezelt betonpadlók karbantartására és védelmére lett
kifejlesztve, hatékony tisztítószerként alkalmazható szinte minden
cementkötésű betonpadlónál. A C2 Maintenance™-al végzett rendszeres
karbantartással és tisztítással biztosítható a gyártói garancia a nagy
teljesítőképesség, esztétikus megjelenés és a költséghatékonyság.

ELŐNYÖK
Hatékonyan alkalmazható a beton felületén lévő átlagos, illetve talajszennyeződések
takarítására
Ideálisan alkalmazható a lítium alapú keménységfokozó és tömörítőszerekkel elért
felületi fényesség karbantartására.
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Könnyen hígítható mindennapos takarításhoz, illetve mély, erőteljes tisztításhoz
egyaránt.
A könnyű szállíthatóság és tárolhatóság érdekében koncentrátum formában kapható.
Polírozott illetve magasfényűre polírozott felületek esetén ideálisan alkalmazható.
Könnyű használni. Mindennapos tisztítás esetén nem szükséges öblíteni.
Kompatibilis a C2 más lítiumos kemeénységfokozó, tömörítő, felületlezáró illetve
tisztítószereivel.
Környezetbarát, vizes bázisú, nem tartalmaz oldószert, nem mérgező, szagtalan,
megfelel minden ismert nemzeti, állami, területi VOC (Illékony Szerves Vegyület)
szabályozásnak, nem mutagén, nem rákkeltő (biztonsággal alkalmazható élelmiszer
előállító üzemekben), nem gyúlékony, gyorsan szárad, könnyen alkalmazható. A C2
Maintenance TM belélegezhető és UV stabil.

KORLÁTOZÁSOK
Lehetséges, hogy egyes, beágyazódott szennyeződéseket nem távolít el

A felületre való felhordás
Beton (új és meglévő), szórt koptatórétegű beton
Polírozott beton, színezett beton
Savfoltos beton, mintázott betonok,
Cementlapok, terazzo
Nátrium és kálium alapú (Asford formulával) keménységfokozókkal kezelt betonok
További információkért vegye fel a kapcsolatot a Dyny Oy Ltd-vel, vagy a Magyar
forgalmazóval Period Design Kft-vel.

Mo.-i kizárólagos forgalmazó:

Period Design Kft.
H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.
Tel.: +36 (1) 785-0797
Fax: +36 (1) 786-2646
Honlap: c2beton.hu

2

© C 2010. május

Tanácsadás, megrendelés:
Kovács Zoltán, ép. és belsőépítész tervező
Mobil: +36 (20) 942-9278
E-mail: kovacsz@period.hu
Kovács Tamás kivitelezés vezető
Mobil: +36 (20) 947 6335
E-mail: kovacs.tamas04@yahoo.com
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