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       LTP GrimEx 

 AĞIR KİR VE LEKE TEMİZLEYİCİ 

 
Ağır Kir Sökücü 
Iç ve dış kullanım için 
 
Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, mermer, 
porselen, granit, terracotta, cotta, tuğla ve dış cephe 
kaplamaları için uygundur. 
 
Yağ, gres, aşınmış kir, kirec ve eski koruma 
tabakalarının çıkarılmasında etkilidir. 
 
Önemli: - Genel uygulamadan önce göz önünde 

olmayan  bir alanda test yapın. Boyalı yüzeyleri, 
işlenmemiş ahşapları ve diğer hassas alanları korumak 
için alanları maskeleyin. Aşırı püskürtmeyi durulayın. 
Yüzeylerde kalan herhangi bir alkalinite / Grimex 
tamamen etkisiz hale getirilmelidir. Bu süngerle 
uygulanan biraz temiz su ile yapılabilir. 

 Kullanım Talimatları 

 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 
bakınız. 
 
Kirli yüzeyler ve emici fayanslarda: 

Bir litre  LTP GrimEx'i 10 litre ılık suda seyreltin. Bir bez 
veya paspas ile uygulayın. Temiz ve nemli bir bezle 
iyice silin. 
 
Yoğun kirli yüzeylerde: 

Bir litre LTP GrimEx'i 3 litre ılık suda seyreltin. 
Fayansların yüzeyine eşit bir şekilde yayarak  
uygulayın. Gerekirse ovalama fırçası ile fırçalayın. 5-10 
dakika süreyle ek bir çözelti ile ıslanmaya bırakın. 
Yüzeyi tekrar fırçalayın, temiz su ile iyice yıkayın ve 
durulayın. 
 
Son derece kirli yüzeylerde: 

Direkt olarak uygulayın. Gerekirse ovalama fırçası 
veya makina yardımı ile fırçalayın. Kullanımdan sonra 
yüzeyi temiz su ile nötralize edin. 

Kapsama 

 

Litre Başına 
Hafif durumlarda - yaklaşık 50m2  
Daha ciddi durumlarda - yaklaşık 20m2 
Son derece ciddi durumlarda - yaklaşık 5-10m2 

 Saklama Önerileri 

Kapalı kapta serin, kuru, donmayan bir ortamda 

saklayın. Raf ömrü 5 yıla kadardır. 

 Önemli Noktalar  

 
Bu ürün, koruması yapılan zeminlerin veya duvarların 
temizlenmesinde her gün kullanılmamalıdır. 
 
Daha önce koruması yapılan temizlenmiş yüzeyler bu ürünü 
kullandıktan sonra yeniden korumasının yapılması 
gerekmektedir. Bu uygulama, zemin bol miktarda temiz su ile 
durulandıktan sonra yapılmalıdır (en az 24 saat). 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
Cilt tahrişine neden olur. Ciddi göz tahrişine neden olur 
Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün şişesi veya etiketini yanınıza 
alın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Koruyucu eldiven ve 
koruyucu gözlük kullanın. DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol 
su / sabun ile yıkayınız. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması 
mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. 
Ciltte tahriş olursa: Tıbbi yardım alın. Göz tahrişi devam 
ederse: Tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. İçeriği / 
kabı yerel düzenlemelere uygun olarak atın. 
 

                                          UYARI 
 
 
İçerir: <% 5 iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, 

fosfatlar. 
Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr  
İçeriği: 2-BUTOXYETHANOL-TETRAPOTASSIUM 
PYROPHOSPHATE- (L) C9-11 PARETH-9, 
AMONYAN ÇÖZÜMÜ 
 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir 

alanda denenmelidir.     
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