
3-as Felülettisztító
Termékismertető

Típus: Vízbázisú lúgos diszperzió

Tulajdonságok: A 3-as felülettisztító a felületnek festés előtti zsírtalanítására és szennyeződésektől 
való megtisztítására használt tisztítószer. A termék biológiailag lebomlik (biodegradable) és 
egyaránt használható festett és nem festett felületeken. 

Kiemelkedő tulajdonságok

● Vízbázisú termék
● Oldószermentes
● Biológiailag lebomló
● Felhordható airless és hagyományos szórással is

Összeférhetőség
Tisztítható vele megfelelően kikeményedett (térhálósodott) akril, alkid, epoxi, fenolgyanta, 
poliuretán és egyéb bevonat, a gyártó ajánlata szerint. 
Mihelyt a megtisztított felületet leöblítettük és az megszáradt, a kezelési utasítás szerint, a felület 
alkalmas a legtöbb típusú bevonat felhordására. 

Ajánlott rétegvastagság: -

Szárazanyag-tartalom: -

Elméleti kiadósság: A szennyeződés mértékétől és az alap állapotától függ.

Szerves illóanyag tartalom (VOC): 0 g/l 

Megjegyzés: Alumínium, üveg, és a nem tisztítandó felületeket ki kell takarni! 

Felület-előkészítés
Általában
Távolítsunk el minden rendkívül makacs szennyeződést; olajat, zsírt, piszkot, stb. a felületről, egy glettelő
spaklival, vagy kaparó késsel. Alkalmazható festett és nem festett, galvanizált, vagy saválló acél, vagy 
beton felületekre egyaránt. 

A felhordás eszközei
Általában
Ecseteléssel és szórással is felhordhatjuk. Fedjük be a teljes tisztítandó felületet 3-as felülettisztító 
oldattal. Makacs lerakódások esetén szükség lehet egy 10 – 15 perces várakozási („áztatási”) időre.  
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Enyhe kaparás, vagy kefélés csökkentheti a tisztítási időt, de a makacs szennyeződések letávolításhoz 
szükséges is lehet. A legtöbb esetben egy 2-5 perces várakozási idő elegendő szokott lenni. Mindig 
tartsuk nedvesen a felületet. 

Az alkalmazás után a felületet alaposan öblítsük le csapvízzel. Abban az esetben, ha a felületet utána 
festeni kell, hagyjuk a 3-as felülettisztítót elég hosszan a felületen ahhoz, hogy (gördülő) vízcseppek ne 
maradjanak a felületen, a leöblítés után. (azaz a víz mindenütt nedvesítse a felületet) .
Minden a felületen maradt szennyeződés befolyással lesz a felhordandó bevonat tapadására és idő előtti 
meghibásodáshoz vezet.

Keverés és hígítás
Keverés
Alkalmazzuk teljes erőbedobással a legnehezebb szennyeződések eltávolítására.
Hígítható 1:1 aránytól maximum 1:5 arányig tiszta csapvízzel történő airless tisztítás esetén és 0,1 l-hez 
10 l tiszta csapvízzel történő hígítással, ajánlhatóan meleg vízzel kézi tisztítás esetén.

Tisztítás és biztonságtechnika
Tisztítás: Ha a termék kiömlött, itassuk fel és helyezzük el az abszorbenssel együtt a helyi 
környezetvédelmi előírások szerint. 

Biztonságtechnika
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT!
Alkalmazzuk a szokásos személyvédelmi biztonságtechnikai előírásokat. 

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 16-29 C 16-29 C 16-32 C 0-80 %
Minimum 4 C -1 C -1 C 0 %
Maximum 43 C 52 C 43 C 95 %

Kiszerelés: 5 l 25 l
4,95 kg 24,7 kg

Tárolás: Beltéri, fagytól óvjuk!
Tárolás és nedvesség: 0-95 % páratartalom, 4 - 43 C hőmérséklet. 

 
Tárolhatóság:  24 C hőmérsékleten, beltéri tárolás esetén az eltarthatóság: 36 hónap.
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