MCI-2060
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
MCI-2060 е почистващ и обезмаслияващ препарат,
който съдържа Миграционни Корозионни
Инхибитори (MCI®s). Ефектовно почиства
засъхнала грес, мръсотия, масло върху бетонни
пътни настилки, подове на гаражи, пешеходни зони
и бордюри, като ги прави да изглеждат като нови.
MCI-2060 съдържа инхибитори, които проникват в
бетона, осигурявайки защита на арматурата и
всякакви метали, които са в контакт с бетона.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Подходящ за различни масла и смазки
• Няма да повреди асфалтираните и боядисани
повърхности
• Незапалим
• Действа, дори когато е оставен да съхне
• Нетоксичен и биоразградим
• Може да се използва при стайна температура,
за да намали консумацията на електричество
• Вискозната течност е в готова за употреба
форма и ще прилепне към тавани и вертикални
повърхности
• Може да се използва вместо препарати за
почистване на бетон на основата на каустика
или на силна киселинна основа
• Не се изисква специални предпазни средства за
прилагането му
• Осигурява корозионна защита за арматури и
всякакви метали, които са в контакт с бетона
• Слепените повърхности не се нуждаят от
специална защита, по време на приложението
• Премахва ръждопреобразуватели, временни
покрития и утайки
НАЧИН НА ПРОЛОЖЕНИЕ
• Премахва масла, грес, мръсотия от всякакви
бетонни и керамични повърхности
• Почиства/обезмаслява асфалтирани или
боядисани бетонни повърхности

НАЧИН НА УПОТРЕБА
За почистване:
1. Нанесете с валяк ,четка или напръскайте
MCI-2060 върху бетонната повърхност.
2. Използвайте дискова четка, за да натриете
повърхността.
3. Оставете MCI-2060 да подейства. В
зависимост от това, колко зацапана е
повърхността, може да отнеме между няколко
минути и час.
4. Изплакнете отделилата се мръсотия от
бетонната повърхност, като използвате вода.
Ако е възможно, използвайте вода под
налягане. Може да облеете с вода подовете,
а остатъците да изчеткате или премахнете с
мокра прахосмукачка.
ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА
Външен вид:
светложълта течност
Гъстота:
(1.03-1.04 kg/l)
pH:
11-12
Нелетливо съдържание: 18-25%
Употреба:
над 1% за сгъстяване
ОГРАНИЧЕНИЯ
Миграционните Корозионни Инхибитори не могат
да проникнат през замазки и облицовки.
MCI-2060 може само да предпази арматурата,
когато се нанася върху непокрит бетон или
директно върху метала
ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
MCI-2060 се предлага в пластмасови туби от 19
литра, метални варели от 208 литра и насипно.
Съхранявайте при температура 0°C и 49C°.

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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