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» ususwa zielony osad ze wszelkich zewnętrznych
elementów drewnianych oraz z tarasów z kamienia
naturalnego i sztucznego, stopni schodów, nagrobków
» samoczynnie czyści
» zapobiega ponownemu osadzaniu nalotu

Właściwości:
SAICOS Green-Ex jest skutecznym, biologicznym koncentratem do
łatwego usuwania zielonego nalotu i podobnych osadów. Czyści
samoczynnie-delikatnie i gruntownie. Zapobiega ponownemu
osadzaniu nalotu.
Numer artykułu:
8120
Zakres zastosowania:
Dla wszystkich materiałów na zewnątrz: kamień, beton, dachówka, beton płukany, piaskowiec wapnisty, glina, ceramika, kafelki,
tworzywo, szkło, powierzchnie malowane i lakierowane…
Także nadaje się do drewna malowanego i surowego - na zewnątrz:
np. do drewnianych pomostów i tarasów, mebli ogrodowych,
Pergoli, krat, płotów… (bez uszkodzenia warstwy pokrywającej)
Przygotowanie:
Należy usunąć brud (zamieść lub wyczyścić szczotką). Części metalowe (np. okucia) ochronić przez oklejenie. Rośliny pozakrywać
folią. Ochraniać ubrania. Powierzchnie, które mają być wyczyszczone nie mogą być mokre. SAICOS Green-Ex można rozcieńczać
do stopnia 1 do 10 – w zależności od stopnia zabrudzenia (w
przypadku bardzo mocnego nalotu można również używać bez
rozcieńczenia).
Sposób zastosowania:
Rozprowadzać przy pomocy ogrodowego spryskiwacza ręcznego, konewki, szczotki ryżowej lub SAICOS Flat Brush. Przy małych
powierzchniach, np. meble ogrodowe pozostawić na ok. 1 godzinę, tak aby środek mógł zadziałać, a następnie zetrzeć albo
spłukać wodą.
W przypadku uporczywego nalotu używać bez rozcieńczania. W
przypadku dużych powierzchni, tj. nawierzchnia kamienna,
wystarczy nanieść - nie ma potrzeby spłukiwania. Jeśli jeszcze
pozostaną ślady osadu, czynność powtórzyć.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Pomiędzy 8 °C a 25 °C. Stosować tylko na powierzchniach
nieprzemarzniętych.
Wydajność na litr:
1 litr wystarcza na ok. 50 – 100m2 (w zależności od stopnia osadu i
rozcieńczania)
Ilość nakładanych warstw:
1, przy mocnym nalocie 2.
Czas schnięcia:
W zależności od pogody. Schnie jak normalna mokra powierzchnia. (Ewentualne ponowne nanoszenie na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym
wyschnięciu).
Łatwe utrzymanie:
W razie ponownego wystąpienia zielonego nalotu proces powtórzyć.
Czyszczenie narzędzi:
Spłukać wodą.
Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku zdatne do użycia co najmniej 2 lata.
Produkt w formie płynnej zagrożony przemarznięciem. Transportować i przechowywać bez narażania na przemarzanie (> 5 °C).
Właściwości fizyczne:
Gęstość: 1.0 g/cm3
Temperatura zapłonu: niepalny
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Karta charakterystyki produktu dostępna na zapytanie.
GISCODE: GD30
GGVSEB / ADR -/Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą
zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych
przez nas produktów, pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki
produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z
wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg
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Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów
spożywczych. Unikać kontaktu z kwasami. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Po użyciu dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU
KONTAKTU Z OCZAMI: przez kilka minut dokładnie spłukiwać
wodą. W przypadku używania soczewek, należy je w miarę możliwości zdjąć. Dalej spłukiwać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu zwrócić się o poradę do lekarza / sprowadzić
pomoc lekarską. Unikać bezpośredniego kontaktu z roślinami
użytkowymi, może wywoływać przebarwienia, np. trawnika.

