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Neutrex
Alkalický prostriedok na odstraňovanie mastnoty a vosku (nie kyslý).
Vhodný na všetky typy kamenného materiálu, pôsobí rýchlo a účinne na všetky typy nečistôt prevažne
organického a mastného pôvodu. Môže sa aplikovať aj na leštené vápenaté povrchy (mramor) bez toho, aby
sa zmenil jeho lesk; voskové filmy môžu byť čiastočne odstránené.
Je dostupný vo viskóznej verzií pre aplikácie na vertikálnych povrchoch, na kamenné fasády budov, tehly,
omietky akéhokoľvek typu, mramor, žulu a keramiku.
Funkcia: Alkalický odmasťovací čistiaci prostriedok.
Línia: Čistenie

Profesionálny produkt

Indikácie: Prostriedok vhodný na všetky typy mastných nečistôt: kal, mastnota, nečistoty mestského
prostredia, čierny dym, voskové vrstvy, atď...
Materiály: Vhodný na všetky typy materiálov OKREM gumy a syntetických materiálov.
Spôsob použitia: Na intenzívne znečistenie a základné čistenie sa môže používať v čistom stave. Zvyčajne sa
riedi v pomere 5 – 15% (napr. 0,5 – 1,5 litra Neutrexu v 10 litroch vody). Aplikovať a nechať pôsobiť 10 – 15
minút tak, aby sa povrch úplne nevysušil, silno vyšúchať handrou, kefou alebo nebrúsnym diskom.
V prípade potreby zopakovať operáciu. Opláchnuť čistou vodou. Môžu byť potrebné dve až tri opláchnutia
pred následnou aplikáciou impregnačného alebo ochranného prostriedku.
Zloženie: Obsahuje aniónové a iónové povrchovo aktívne látky odbúrateľné na viac ako 90%, zmes
sekvestračných činidiel, glykolových éterov a polárnych rozpúšťadiel. Aktívna látka viac ako 30%.
Technické údaje: Variabilná spotreba podľa typu ošetrovaného povrchu, intenzity znečistenia. Odporúča sa
predbežný test s cieľom určenia najvhodnejšieho riedenia.
Stabilita – životnosť: Produkt neznáša mrazy.
Neskladovať pri teplotách nižších ako 5°C a vyšších ako 35°C.
Dôležité: Pre dosiahnutie čistoty až do hĺbky materiálu sa odporúča použiť plastovú kefu. Lepšie výsledky je
možné dosiahnuť s použitím kefy vybavenej mäkkým, nebrúsnym diskom/pad. Prítomnosť rozpúšťadiel
môže spôsobiť odstránenie prípadných vrstiev predchádzajúcich ošetrení. V prípade pochybností pred
použitím sa odporúča vykonať predbežný test.
Poznámky: Alkalický, mierne penivý čistiaci prostriedok. Pri manipulácií sa odporúča použitie
nepremokavých rukavíc. Ďalšie informácie možno odvodiť z etikety a z relatívneho bezpečnostného listu.
Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych
skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka

zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu
produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z
použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

