PUSTOHNED
výkvět cement spárovačka, odstraním hned – je to
hračka
PUSTOHNED je speciální čisticí prostředek na odstraňování skvrn od různých materiálů po
ukončení prací, jako je obkládání, spárování, izolace, omítání atd. Odstraňovač je vhodný na
všechny druhy betonu a výrobky na bázi cementu.
PUSTOHNED je jednosložkový kapalný odstraňovač na čištění materiálů od neústupných skvrn
od malty, vápna, vodního kamene, výkvětů solí, cementu a jiných znečištění.

VÝHODY, POUŽITÍ
je šetrný vůči podkladu
nepoškozuje životní prostředí
neutralizuje výkvěty solí
výborně rozpouští uhličitany

APLIKACE
PŘÍPRAVA PODKLADU
Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou, přebytečná voda se odstraní. Tak
zaručíme, že odstraňovač bude působit jen na povrchu čištěného materiálu. Před použitím na
jiné než cementové materiály je vždy nejdříve třeba na malé ploše ověřit, zda odstraňovač
nepoškozuje podklad.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU
PUSTOHNED se aplikuje neředěný.

POUŽITÍ
PUSTOHNED důkladně vetřeme štětcem do čištěného podkladu a necháme působit tak dlouho,
dokud se rozpouštějí skvrny. Po ukončení působení kartáčem očistíme rozpuštěné zbytky
nečistot a ihned opláchneme vodou. Pokud se nepodaří odstranit všechny skvrny, musíme celý
postup opakovat. Veškeré pomůcky a pracovní nářadí lze očistit vodou.

ZKUŠEBNÍ ATESTY
Výrobek není stanoveným výrobkem podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002
Sb.ve znění pozdějších předpisů.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Práce s materiálem PUSTOHNED nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Při práci
je třeba použít ochranné pracovní prostředky. V případě potřísnění je nutno pokožku důkladně
umýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Při zasažení očí
vymývat rozevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE
aplikační teplota
barva

+5 °C až +30 °C
bezbarvá kapalina

hodnota pH

<4

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost
vydatnost

24 měsíců
4 m²/kg

Jednotky balení
balení
0,5 kg rozprašovač

v kartonu
6 ks

5 kg
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Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových
oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých
podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody
vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při
požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na
www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.
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