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MIHIN SE SOPII
• Työmaajäämien puhdistusaine
• Poistaa asennustöiden jäämät sekä työmaan aiheuttaman likaisuuden.
• Poistaa suolahärmän terrakottapinnoista.
• Poistaa kalkkisaostumat lattioista, pinnoitteista (suihkut), saniteettilaitteista.
• Puhdistaa perusteellisesti ulkotilojen lattiat.
• Irrottaa pinttyneen kerrostuman ja puhdistaa samanaikaisesti, koska se sisältää 

runsaasti pinta-aktiivisia aineita.
• Poistaa ruosteläikät tehokkaasti.
• Auttaa poistamaan laastijäämät lasitetusta keramiikasta ja porcellanato-laatoilta

EDUT
• Puskuroitu happo, joka ei muodosta käyttäjälle ja ympäristölle myrkyllisiä 

höyryjä: korvaa suolahapon.
• Ei muuta materiaalien ulkonäköä eikä väritystä.
• Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
• Ei vahingoita saumoja.
• Ei turmele profiileja eikä alumiinisia tai teräksisiä osia (liesituulettimet, kanavat, 

ym.).
• Monikäyttöinen: terrakotta, porcellanato, keramiikka, happoja kestävät kivet.
• Monitoiminen: laimennusasteen mukaan puhdistaa ja irrottaa pinttyneet 

kerrostumat.
• Tehokas myös poistettaessa saumauslaastien jäämiä.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN
Laimennus: suhteessa 1:5 - 1:10 poistettavan lian tyypin mukaan. 1:3 
saumauslaastien poistoon. 
Käyttö: 
Käyttöönotto- ja työmaajäämien puhdistukseen: kastele pinnat etukäteen 
vedellä. Käytä sitten tuotetta DETERDEK PRO laimennettuna suhteella 1:5 tai 
1:10 (1 litra tuotetta 5 tai 10 litraa vettä kohti). Levitä liuosta muutama neliömetri 
kerrallaan, odota 2-3 minuuttia ja käsittele sitten voimakkaasti lattianpesuharjalla 
tai lattianhoitokoneella. Kerää jäämät liinalla tai nesteimurilla ja huuhtele runsaalla 
vedellä. Mikäli käsiteltyyn pintaan jää sitkeää likaa, toista puhdistus vahvemmalla 
liuoksella. 
Peruskäsittelyyn selkeästi vanhentuneille ulkopinnoille (pakokaasu, pölyt 
jne.): laimenna 1 litra tuotetta 10 litraan vettä. Noudata sitten samoja yllä kuvattuja 
käyttöohjeita. 

Varoitus:
Älä käytä kiillotetulle marmorille tai materiaaleille, jotka eivät kestä happoja.
Suorita etukäteen testi pienelle alueelle käsiteltävällä pinnalla, jotta varmistat 
materiaalin kestävän tuotetta.
Alumiiniosille käytä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti pehmeän sienen kanssa.

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5–30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 5 - 30 °C.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.

Pakkaukset
1 litra: laatikossa 12 kappaletta.
5 litraa: laatikossa 4 kappaletta.

RIITTOISUUS
SUUNTAA ANTAVA RIITTOISUUS JA 
LAIMENNUS (1 litra):

Terrakotta 1:5 10-20 m²

Porcellanato 1:5 40 m²

Luonnonkivi 1:5-1:10 20-35 m²

Riittoisuus on suuntaa antava

TYÖMAAN AIKAISEN LIAN 
PUHDISTAMINEN

PORCELLANATO, LASITETTU KERAMIIKKA, 
HAPPOJA KESTÄVÄT KIVET, TERRAKOTTA, 
KLINKKERI

Biohajoava, kasviperäiset pinta-aktiiviset aineet. 
Puskuroitu happo: vaikuttaa hallitusti ja tehokkaasti pitkään, ei 
muodosta haitallisia höyryjä käytön aikana.
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