TERRACO STONE CLEANER
DOĞAL TAġ TEMĠZLEME MALZEMESĠ
68426

Terraco Stone Cleaner, doğal ve tarihi taĢlar ile mermerlere derinlemesine nüfuz ederek, uygulandığı
malzemenin doğal görüntüsüne ve yapısına zarar vermeden derinlemesine nüfus eden kirleri temizleyen su
bazlı temizleme malzemesidir.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Mermer, doğal ve tarihi taşlar, vb malzemelere
derinlemesine nüfuz ederek iç kısımlara kadar
çeşitli nedenlerle işlemiş organik kirleri kolayca
temizler.
Uygulandığı
malzemenin
doğal
görüntüsüne ve yapısına zarar vermez.

Terraco Stone Cleaner özel yapısı nedeniyle tahriş
edici özelliğe sahip olup uygulama aşamasında
mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Kullanıma hazır bir
malzeme olup uygulandığı yüzeye doğrudan
dökülerek ya da fırça yardımıyla yüzeye yedirilerek
uygulanır. Uygulama sonrası 2–3 dakika bekledikten
sonra temiz su ile durulanır. Gerektiği takdirde
defalarca kullanılabilir.
Uygulama sonrası aletleri su ile temizleyiniz.

KULANIM ALANI
Kalker, mermer, kayrak taşı, bazalt, granit ve
benzeri taşların zamanla oluşmuş küf, mantar,
yosun gibi organik kirlerden temizlenmesi
amacıyla kullanılır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Cilt ile temastan kaçınınız. Göz ile temasında derhal
bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı
bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Terraco Stone Cleaner, 5 lt plastik bidon
ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları
direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan
kuru ve serin bölgelerde saklayın. Açılmamış
ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.
Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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TERRACO STONE CLEANER
DOĞAL TAġ TEMĠZLEME MALZEMESĠ
68426

TEKNİK VERİLER
Ürün Doğal taş temizleme malzemesi
Renk Şeffaf
Koku Kokusuzdur
Yoğunluk 1,02
pH 5-7
Tüketim 50-200 gr/m² (yüzeye ve yüzeyde biriken kire bağlı olarak değişir)
Ambalaj 5 Lt plastik bidon ambalajlar
Depolama Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPĠ MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr
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