HMK R185 Kwartscomposiet intensiefreiniger
Speciaal reinigingsmiddel voor alle geborstelde, gezoete of gepolijste kwartscomposiet oppervlakken
HMK R185 is een speciaal reinigingsmiddel (concentraat). Het product verwijdert olieachtige en vettige lagen, resten van
onderhoudsmiddelen, bouwvervuiling en lichte cementsluiers van gepolijste, gezoete, gesatineerde en geborstelde kwarts-composiet
oppervlakken binnens- en buitenshuis. Gepolijst oppervlakken worden niet aangetast
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Niet van toepassing.
Verbruik
Ca. 20-60m²/liter. Verwerk het product conform de instructies van HMK! Bevat tensides, aromatische olieën en hulpstoffen.
Testen
Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond (vloer) afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verdun HMK R185 in een verhouding
van 1:2 tot 1:10 met water (afhankelijk van de vervuiling). Bewerk daarmee het oppervlak goed met behulp van een schrobber, een borstel
of een geschikte pad. Laat het middel ca. 10 minuten inweken (niet laten indrogen). Bewerk het oppervlak daarna nog eens en neem het
vuil op. Spoel het bewerkte oppervlak vervolgens goed met helder water na. Bij zeer sterke vervuiling kan HMK R185 ook onverdund
worden gebruikt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van waterzuigers, raden wij aan HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen
(vermindert de schuimvorming). Probeer eerst op een proefstukje of het middel geschikt is en hoeveel er van moet worden gebruikt. Bij de
verwerking moet het product een temperatuur tussen de +12 en 25°C hebben. Belangrijk: gebruik het middel niet in de volle zon.
Oppervlakken van kunststof, gebeitst of met was behandeld hout of oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit
product behandelen. Spatten direct wegvegen en met schoon water afspoelen.
Achteraf
Niet van toepassing.
Veiligheid
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!
Opslag
Bewaar HMK R185 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R185 kan een aantal jaren
bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf
vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

