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KARTA TECHNICZNA

CHLOR-RID® - płynny rozpuszczalny neutralizator chlorków
Opis produktu:
CHLOR-RID® jest unikalnym wiązaniem chemii organicznej, które pomaga w usunięciu chlorków, siarczków
oraz soli czynnie oddziałujących na powierzchnie.
Mycie wysokociśnieniowe:
CHLOR-RID® należy dodać do myjki wysokociśnieniowej, zazwyczaj w rozcieńczeniu 1:100 z wodą. Wielkość
aplikacji jest uzależniona od stopnia zanieczyszczenia powierzchni oraz jakości użytej wody. CHLOR-RID®
należy dodać do dozownika pompy urządzenia czyszczącego lub do zbiornika na wodę. Można również użyć
syfonu, jednakże większość tego typu urządzeń nie posiada kontroli rozcieńczenia, co utrudnia skuteczną
aplikację. Do mycia należy używać wody pitnej lub innej z pewnego źródła. Zalecane ciśnienie myjki wynosi
200 bar. Dyszę trzymać prostopadle do czyszczonej powierzchni w odległości nie większej niż 30cm. W
miejscach głębszych wżerów zwolnić prędkość mycia w celu umożliwienia preparatowi odpowiedniej
penetracji. Nie spłukiwać wodą. Typowa wydajność to 28m2 do 92m2 z galonu koncentratu (w rozcieńczeniu z
wodą).
Mycie ręczne:
Należy zastosować preparat CHLO-RID DTS™ (Prosto na Powierzchnię) zgodnie z zaleceniami. Preparat jest
gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać.
Przed myciem powierzchni należy sprawdzić jej zanieczyszczenie za pomocą zestawu CHLOR-KIT™.
Po wykonaniu czyszczenia należy ponownie wykonać test w celu sprawdzenia efektywności przeprowadzonej
neutralizacji. W przypadku nie uzyskania wystarczającej czystości powierzchni (od chlorków, siarczków itp.)
należy powtórzyć neutralizację aż do uzyskania pożądanego efektu.
W związku z różnorodnością stanu powierzchni, warunków pracy, warunków pogodowych itp. niniejsze
instrukcje mają charakter ogólny i mogą wymagać ewentualnych zmian w celu lepszego dopasowania się do
indywidualnych warunków. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji do konkretnego projektu należy
skontaktować się z CHLO-RID International Inc. Firma nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu
niezgodnie z przeznaczeniem.
Gwarancja:
Firma CHLOR-RID® International Inc. gwarantuje, że produkt ma identyczny skład chemiczny oraz
właściwości fizyczne zgodne z informacjami podanymi na etykiecie
Środki ostrożności:
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Przed użyciem zapoznać się z
informacjami na temat środków ostrożności w MSDS-ie (Karta Charakterystyki Produktu).
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