CONTROLL®DYPRENS
Til tunge oppgaver

CONTROLL®DYPRENS
PRODUKTDATABLAD 1:1

PRODUKTBESKRIVELSE:
Controll®Dyprens er et effektivt vannbasert alkalisk
rensemiddel spesielt utviklet for fettede / oljete betongflater. Produktet har særdeles god løseevne på
oljer, asfalt, fett, veisalt og de fleste dypttrengende /
vanskelige forurensinger. Riktig brukt vil produktet
løse gammelt og vanskelig smuss dypt under overflaten.
FORDELER:
•
Enkelt og brukervennlig
•
Økonomisk og kraftig konsentrat.
•
Ideelt for flekkfjerning
•
Skylles fort og lett bort med kaldt vann.
•
Kan brukes på alle mineralske overflater.
•
Kan svært ofte erstatte mekaniske inngrep
BRUKSOMRÅDER:
Teglstein, belegningsstein, takstein, garasjegulv, bassenger, murpuss, fasader, fundamenter, skorstein,
betong, sandstein, markbetong, etc., etc.
FORBEREDELSE:
Det anbefales å tynne produktet 1:1 med vann selv for
tunge oppgaver, ved lettere oppgaver kan det tynnes
1:4.
Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier eller i
forbindelse med aluminium og elokserte flater. Glass
og andre blanke flater skal tildekkes.
Sett alltid en prøve i et lite synlig område dersom du
har mistanke om sårbar overflate!
ARBEIDSTEMPERATUR:
Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C, da
de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.
PÅFØRING:
Produktet påføres best med lavtrykkssprøyte, deretter
går man lett over med skrubb for å skape bevegelse i
den aktive løsningen. Skyll av med rikelig vann.
TIPS:
Varmt vann (inntil 40°C) øker avfettingseffekten dramatisk.

Tetthet/Egenvekt
Brukstemperatur:
pH - konsentrasjon:
Biologisk nedbrytbar:
Emballasje:

1,1 / 20 °C
5 – 40 °C
13,5
Ja
25 liters kanne, 200 liters fat,
1000 liter container.

RENGJØRING:
Vann og vanlig såpe.
VERNETILTAK:
Produktet er ved normalt bruk ikke helsefarlig. Ved
fare for sprut, bruk vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av
gummihansker, ellers verneklær etter behov.
MERKEPLIKT:
På grunn av produktets høye pH-verdi er det klassifisert som etsende.
MILJØ:
Controll®Dyprens tilfredsstiller kravene til vaske og
avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig
avløpsvann.
GARANTI:
Vi garanterer at produktet er av jevn og høy kvalitet,
tilvirket av utprøvde komponenter fra anerkjente og
ISO-sertifiserte underleverandører. Dokumenterte
resultater foreligger. Da arbeidets utførelse ved påføring av Controll®Dyprens ligger utenfor vår kontroll,
kan vi ikke gi garanti for resultatene som oppnås. Som
en del av vår kvalitetssikring har vi utarbeidet Produktgaranti, Garantiformular og Sjekkliste som ivaretar
både arbeidsforhold, arbeidets kvalitet og utførelse.
Formularene finnes bakerst i dette heftet.
Vi ber også våre brukere om å lese bruksanvisningen
nøye.
SERVICE:
Dersom det oppstår spørsmål i forbindelse med bruk
av produktet, står vi gjerne til disposisjon.
Vi viser også til våre internettsider www.betongtett.no
for ytterligere informasjon.
PRODUSENT:

EMBALLASJE:
20 liter kanne. 200 liters fat eller 1000 liter container på forespørsel.
TEKNISK:
Form/Konsistens:
Flytende
Farge:
Blank/gulaktig væske
Lukt:
Ingen spesiell
Løselighet:
Løselig i vann
Kokepunkt:
>100 °C
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