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dry-cleaning® 

FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ 
 

Alkalmazás: 

 

A dry-cleaning® 
FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ természetes (terméskő) vagy mesterséges ásványi 

anyagból (térkő, beton, tégla, stb.) készült felületek füst- és koromszennyeződéstől, nagyvárosok 

levegőből lerakódott szennyeződésétől való megtisztítására alkalmas nagyhatású szer. 

 

A sikeres kezelés után a tiszta felület védelme érdekében javasoljuk, hogy a felületet kezelje le 

valamelyik aqua-stop w®
 hidrofobizáló szerrel (pl.: UNIVERSAL-ral). 

 

Jellemzők: 

 

Tenzid, lúg, és trikarbonsav tartalmú nagyhatású tisztítószer.  

 

Külső megjelenés színtelen 

Sűrűség 25 
o
C-on 1,046 g/cm

3
 

Lobbanáspont nem éghető 

pH 10-11 

 

Tárolás: 

 

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen 

anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.  

Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 
o
C közötti hőmérsékleten. 

 

Feldolgozás: 

 

A tisztítandó felületre ecsettel, szóró flakonból vagy szivaccsal hordja fel a dry-cleaning® 
FÜST- és 

KOROMELTÁVOLÍTÓ-t hígítatlanul. 

 

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén 

ismételje meg az eljárást. 

 

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le. 

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő 

felülettel! 

 

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során! 

 

Az anyagot tisztítógép vegyszeradagolójába is tölthetjük. 

 

 

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat 

előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot! 

 

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 
o
C-ig. 
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Biztonsági intézkedések: 
 

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető. 

 
 1272/2008/EK RENDELETE 

Veszélyességi osztály Veszélyességi kategória Célszervek Figyelmeztető mondatok 

Akut toxicitás 4. Osztály - H302 

Akut vízi toxicitás 1. Osztály - H400 

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály - H318 

Bőrirritáció 2. Osztály - H315 

Fémre maró 
1. Osztály 

- H290 

 


