C2 MAINTENANCE
C2 Maintenance er en vedlikeholds rens spesielt utviklet for betonggulv behandlet med litium silikat herding/densifying
produkter. Denne spesialiserte blanding av avfettingsmidler og vaskemidler fjerner de vanligste smuss som finnes på
betonggulv. Den er ideell for betonggulv overalt, fra varehus og produksjonsanlegg til skoler, butikker, sykehus,
restauranter og mer. C2 Maintenance inneholder et litium silikat Herder/densifier for å opprettholde betong hardhet.
Under rengjøring, litium silikat stivner alle "myke" kalsium natriumhydroksid igjen fra den opprinnelige
herding/densifying behandling eller eksponert av trafikk eller slitasje. Regelmessig vedlikeholds rengjøring med C2
Maintenance som en del av et omfattende vedlikeholdsprogram sikrer den høyeste utseende og ytelse standarder for alle
innendørs betong overflater. Det finnes ingen bedre måte å vedlikeholde Crete Colors herdet/fortettet gulv.

Fordeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TEKNISKE DATA

Opprettholder betonggulvs hardhet og glans.
Fjerner mest vanlig smuss.
Fleksibel fortynning for både overflate og
dyprengjøring.
Lett biologisk nedbrytbart. Lav toksisitet.
Inneholder US EPA DfE (designet for miljøet)
konform CleanGredients® oppførte
overflateaktive midler.
Konsentrert for økonomi for lagring og
transport.
Ingen skylling nødvendig for rutinemessig
overflate rengjøring av gulv.
Tilgjengelig i praktiske forhånds målte 120mlpakker for enkel fortynning.
Ideell for vaske og kombimaskiner.

FORM
EGENVEKT
pH
WT/GAL
AKTIVT INNHOLD
TOTALE FASTE
STOFFER
VOC-INNHOLD
FLAMMEPUNKT
FRYSEPUNKT
Holdbarhet

Klar, blå væske, frisk lukt
1.014
11.0
8.45 lbs
gjelder ikke
gjelder ikke
<1%
>93°C (200°F) ASTM D3278
-1°C (30° F)
2 år i tett lukket, uåpnet
beholder

OVERHOLDELSE AV REGELVERK
Begrensninger
•

Fjerner ikke dype inngrodde flekker.

VOC-samsvar
C2 Maintenance er i samsvar med alle amerikanske VOCforskrifter.
Kontakt oss på sales@cretecolors.com for spørsmål med
enkelte land forskrifter.

SIKKERHETSINFORMASJON
Les alltid hele etiketten og SDB for
sikkerhetsinstruksjoner før bruk. Bruk egnet
sikkerhetsutstyr og arbeids områdekontroller under
påføring og håndtering.

24-timers informasjon om nødstilfeller:
INFOTRAC at +1-352-323-3500
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Forberedelse
Fei eller bruk støvsuger for å fjerne løse materialer fra
overflaten som skal rengjøres.
Pre-Rens olje flekker eller andre dype flekker med C2
produkter. For anbefalinger, kontakt oss på
sales@cretecolors.com

Overflate & lufttemperatur

Rengjøringseffekten reduseres når overflate-og luft
temperaturene faller under10°C (50°F).

PÅFØRING
Les "forberedelse" og sikkerhets databladet før bruk.
TEST alltid et lite område av hver overflate for å bekrefte
egnethet, dekningsgrad og ønskede resultater før du
begynner den generelle påføringen. Test med samme
utstyr, anbefalt forbehandling og prosedyrer planlagt for
anvendelsen. La overflaten tørke grundig før inspeksjon.

Fortynning & blanding
Normal rengjøring:
120ml (Pax) av C2 Maintenance konsentrat per 10 liter
ferskvann (4 fl oz. av C2 Maintenance konsentrat per 2,5
liter ferskvann).

Må ikke brukes når temperaturen er under 4°C (40°F).

Utstyr
Påfør med en mopp eller vaske/ kombimaskin.
Bruk myke børster eller pads med Vaske/kombimaskin.
Bruk aldri aggressive børster eller pads på polert betong.

Dyprengjøring:
120ml (Pax) av C2 Maintenance konsentrat per 7,5 liter
ferskvann (4 fl oz. av C2 Maintenance konsentrat per 2
liter ferskvann).

Lagring & håndtering

Påførings instruksjoner

Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Alltid forsegle
beholderen etter bruk. Ikke endre eller bland med andre
kjemikalier. Publisert holdbarhet forutsetter oppreist
lagring av fabrikk forseglede beholdere på et tørt sted.
Oppretthold temperaturer på 7 – 38 ° c (45 – 100 °). Ikke
dobbel stabelle paller. Avhending av ubrukt kjemi og
beholdere i henhold til lokale bestemmelser.

1.
2.

Emballasje

120ml PAX, 3.5 L, 20L eller 200L beholdere

3.

Påfør med en mopp eller vaske/kombimaskin.
Etter rutinemessig overflate rengjøring, er
skylling avbetonggulvet ikke nødvendig. Mopp
opp rester og oppløste forurensninger, eller sug
opp med vaske/kombimaskin. Etter dyp rensing,
eller for rengjøring i mat bearbeidings områder,
skyll godt med friskt vann. Ikke la vann dammer
eller konsentrert såpe tørke på gulvet. Mopp opp
skyllevann, eller sug opp med
vaske/kombimaskin.
Buff det rene gulvet med en hvit pad for å øke
glansen.

Opprydding

Rengjør verktøy og utstyr med friskt vann.

BESTE PRAKSIS

For spot rengjøring av tungt skitne områder, begynn å teste C2 Maintenance ved en fortynning av .5 L såpe til 10 liter friskt vann.
Ikke bruk fortynninger sterkere enn .5 L av renere konsentrat til 5 liter friskt vann. Bruk alltid mildeste effektive fortynning som
mulig.
For å fjerne dypt sittende olje og fett flekker, test C2 Degrease eller C2 Stain Clean. Bruk myke børster/pads med Skuremaskin. Bruk
aldri aggressive børster eller pads på polert betong.
Bruk c2 Maintenance som en del av et omfattende vedlikeholdsprogram som inkluderer daglig rengjøring med C2 Clean, og
regelmessig dyp rensing minst en gang i uken.
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Garanti
Informasjonen og anbefalingene er basert på vår egen
forskning og forskning av andre, og antas å være
nøyaktig. Men ingen garanti for nøyaktigheten er gjort
fordi vi ikke kan dekke alle mulige anvendelser av våre
produkter, og heller ikke forutse hver variant oppstått i
mur flater, jobb forhold og metoder som brukes.
Kjøperne skal lage sine egne tester for å bestemme
egnetheten av slike produkter for et bestemt formål.
Crete Colors International garanterer at dette produktet
er uten defekter. Der loven tillater det, gir Crete Colors
ingen andre garantier med hensyn til dette produktet,
uttrykt eller underforstått, inkludert uten begrensning de
UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE for salgbarhet eller
egnethet for bestemte formål. Kjøperen skal være
ansvarlig for å lage sine egne tester for å fastslå
egnetheten av dette produktet for hans spesielle formål.
Crete Colors International ansvar skal begrenses i alle
hendelser til å levere tilstrekkelig produkt til å behandle
de spesifikke områdene som defekte produkter er påført.
Aksept og bruk av dette produktet fraskriver Crete
Colors fra ethvert annet ansvar, fra hvilken som helst
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kilde, inkludert ansvar for tilfeldige, følgeskader eller
resulterende skader enten på grunn av brudd på garanti,
uaktsomhet eller objektivt ansvar.
Denne garantien kan ikke modifiseres eller utvides av
representanter fra Crete Colors, dets distributører eller
forhandlere.

KUNDEBEHANDLING
Fabrikk personell er tilgjengelig for produkt, miljø og
jobb-sikkerhet assistanse uten forpliktelser. Kontakt oss
på sales@cretecolors.com for teknisk støtte.
Fabrikk trente representanter er etablert i land rundt om
i verden. Kontakt oss eller besøk vår hjemmeside på
www.cretecolors.com, for navnet på Crete Colors
representant i ditt område.
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