Technický list

Číslo výrobku 0666

Fassadenreiniger-Paste
- Clean FP - Fassadenreiniger-Paste Čisticí pasta k odstranění začernalých povlaků fasády

Dostupnost
Počet kusů na paletě

288

60

16

Balení

12 x 1 kg

5 kg

30 kg

Typ balení

plastový kbelík

plastový kbelík

plastový kbelík

Kód obalu

01

05

30

◼

◼

◼

Číslo výrobku
0666

Spotřeba

Min. 0,1 kg/m² dle ušpinění.
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použití

■ Minerální podklady s výjimkou vápenopískových cihel a glazovaných ploch.
■ Odstraňuje silné městské ušpinění (saze, prach, industriální znečištění atd.).

Vlastnosti výrobku

■
■
■
■

Údaje o výrobku

Vysoká čisticí schopnost.
Pastózní konzistence.
Nestéká ze svislých ploch.
Hospodárná spotřeba.

Ředidlo

voda

Viskozita

cca 1800 mPa∙s

Hodnota pH (20 °C)

cca 5,0

Vzhled

nažloutlý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou speciﬁkaci produktu.

Certiﬁkáty

 Datenblatt über Inhaltsstoffe

Remmers s.r.o. ■ Modletice 141, 251 01 Modletice ■ Tel.: +420 323 604 877 ■ mail@remmers.cz ■ www.remmers.com

0666 TM-5-249 07/19 SB_AMy_JEn 1/3

Technický list

Číslo výrobku 0666

Systémové produkty

Fassadenreiniger-Paste

 Funcosil FC (0711)
 Funcosil SNL (0602)
 Funcosil SN (0604)

Přípravné práce

■ Příprava podkladu
Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

Zpracování

■ Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.
Materiál aplikovat vhodným nástrojem.
Materiál nanášet štětkou nebo štětcem.
Funkční doba 2-5 min.
Materiál nesmí vyschnout.
Intenzivně smývat vodou pod tlakem směrem odzdola nahoru.
Čisticí prostředek musí být beze zbytku odstraněn.
Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při
zpracování

Nepředvlhčovat!
Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně
ochránit.
Závazné předpisy se musí dodržet.

Upozornění

Zbytky čističe mohou vést k nevratným změnám zbarvení fasády.
Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění

Štětka, štětec, ostřikovač, plyšový váleček, vysokotlaké mycí zařízení.
Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.
Remmers nářadí
 Flächenstreicher (4540)
 Farbrolle FC (4913)
 Teleskopstiel (4391)
 Rollerbügel (4449)
 Nylon-Rolle Proﬁ (5045)
 Nylon-Rolle Standard (5066)
 Heizkörperpinsel (4541)

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech skladované v chladu a nad bodem mrazu min. 36
měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
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Fassadenreiniger-Paste

Upozornění na likvidaci
odpadů

Zbytky čističe a oplachové vody s obsahem čističe nesmí být smývány do povrchové
kanalizace. Oplachovou vodu je nutno soustředit dle místních předpisů a odvézt k
likvidaci jako nebezpečný odpad.

Číslo výrobku 0666

Je třeba prověřit, zda stavbu není třeba ohlásit u příslušného úřadu.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

≥ 5 %, avšak < 15 % hydrogen uhličitanu amonného

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za speciﬁckou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.
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