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CL 55
Univerzális tisztítószer
Cementfátyol és mészfolt eltávolítására

JELLEMZÔI

• koncentrátum

• rendkívül kiadós

• kivételesen nagy hatóerô

• sokcélú felhasználhatóság

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit CL 55 tisztító koncentrátum alkalmas 
cement fátyol és mészfolt eltávolítására beton-
felületrôl, klinker és téglafal homlokzatról, lábazatról 
és kerámia burkolatról. Megszünteti a makacs mész 
és cement szennyezôdéseket és lerakódásokat, a 
mészkivirágzást, a vízkövet és a halvány, rozsdás 
elszínezôdéseket. Nem alkalmas márvány és 
mésztartalmú természetes kövek tisztítására.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Alaposan meg kell nedvesíteni a felületet a 
tisztítás megkezdése elôtt. Amennyire csak lehet, 
a felületrôl mechanikus úton távolítsa el a vastagon 
lerakódott  szennyezôdéseket. Fontos, hogy a 
klinker és a kerámia lapok felülete legyen saválló 
(szükség esetén végezzen Ceresit CL 55 próba 
tesztet egy félreesô felületen). A szennyezôdések 
melletti tiszta felületeket polietilén fóliával védje!

FELHORDÁS
Hígítsa fel a Ceresit CL 55 koncentrátumot – a 
megfelelô arányban – tiszta vízzel, az eltávolítandó 
szen nyezôdés típusától függôen. Hordja fel a 
folyadékot – ecsettel vagy kefével – az elô nedvesített 
felületre. 5 perc hatásidô után dörzsölje fel a 
szennyezôdést. Mossa le a felületet folyó vízzel, 
majd alaposan mosson fel. Ügyelni kell arra, hogy 
a felhasznált tisztítószer tökéletesen el távolításra 
kerüljön. A Ceresit CL 55 univerzális tiszítószert 
száraz körülmények között, +5°C és +35°C közötti 
hômérsékleten javasolt alkalmazni . 

FONTOS TUDNIVALÓK
A tisztításhoz ne használjon fémbôl készült 
eszközöket. A Ceresit CL 55 foszforsavat tartalmaz, 
ezért a bôrt és a szemet védeni kell az irritációtól. 
Védôkesztyû és védôszemüveg használata javasolt. 
Bôrrel való érintkezés illetve szembe jutás esetén 
azonnal mossa le/ki azt bô vízzel. Szembejutás 
esetén azonnal forduljon orvoshoz. A szennyezett 
ruházatot azonnal vegye le. A gyerekektôl elzárva 
kell tartani. A szennyvíz hálózatba juttatni nem 
szabad. A maradékot alaposan fel kell hígítani és 
erôsen nedvszívó anyaggal felitatni.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel: szervetlen savakat tartalmaz

Sûrûség : kb. 1140 kg/m3

Hígítási arány:  1:4 és 1:10 közötti arányban, tiszta vízzel

pH érték: 1,8 

Anyagszükséglet: 0,05 – 0,21 liter/m2

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) 
vonatkoznak
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KISZERELÉS
3 liter mûanyag kannában.

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz, 
nedvességtôl védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A maradék anyagot nem szabad talajba, 
természetes vizekbe és csatornába juttatni.  
A Ceresit CL 55 univerzális tisztító csak a termék-
ismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termék paramétereket gyakorlati tapasz tal-
ataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk 
meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (+36-30) 919-2926


