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ÜRÜN TANIMI:: 
Seramik, mermer vb. kaplama malzemeleri ve derz dolguların  ek yerlerinde oluşan lekelerin 
ve çimento artıklarının  çıkarılması için kullanılan asit içerikli sıvı temizlik malzemesidir.  
 
ÖZELLİKLER : 
Tek bileşenli.  
Kullanımı kolaydır.  
Kullanıma hazır.  
Doğal kirlerde de etkilidir.  
Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz. 
İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı Asidik 
Görünüm /Renk Likit  / Şeffafa yakın. 
 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
pHdeğeri:1-2

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam 
kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem 
değerleri ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir. 
  
KULLANIM ALANLARI: 
Seramik ve derz dolgular üzerinde kullanılır.  
Mermer, granit ve doğaltaş üzerinde kullanıma uygun değildir.  
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 
Yüzey kuru olmalıdır. 
Kullanıma hazır . 
 
PROCLEAN yoğun kirli yüzeye bolca püskürtülür.  Kabarması beklenir. 3-5  dk sonra sünger 
ile silinir. Son kalan kirli yerlere hafifçe ovalanarak temizlenmelidir. Son olarak tüm alan suyla 
yıkanarak kurumaya bırakılır. 
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SINIRLAMALAR: 
Kaplama malzemelerinde kullanım için küçük bir alanda deneme yapılması tavsiye edilir. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı.  
 
TÜKETİM: 
Kirli yüzey alanına, kir miktarına  göre değişir. 
 
AMBALAJ:  
500 gr püskürtücü şişe 
5 kg plastik bidon 
 
 
RAF ÖMRÜ: 
Direkt güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal 

ambalajında ,+5 ̊ - 25   ̊C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim  tarihinden itibaren 1 yıldır. 
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak 
tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz. 
 
 DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük 
ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların 
ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. 
Yutmayınız. Reaktif metaller, ağartıcı (çamaşır suyu), amonyak ve bazlar ile temas 
etmemelidir . Metal yüzeyde temasından kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında ortam 
havalandırılmalıdır. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine 
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic Ltd. Şti.sorumlu 
değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi 
Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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