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        LTP GSR  

ÇİMENTO, KİREÇ VE HARÇ KALINTISI SÖKÜCÜ 

Çimento, kireç ve harç  kalıntısı sökücü 

Çimento kalıntıları, harç lekesi, çiçeklenme ve diğer benzer 

birikintileri gidermek için hızlı aksiyona geçen bir  temizleme 

maddesi. Seyreltilmiş veya konsantre halde kullanılabilir. 

Iç ve dış kullanım 

Sırlı ve sırsız seramik, arduaz, taş ocağı, tuğla, pişmiş toprak 

ve aside dayanıklı doğal taşlar için uygundur. 

 Kullanım Talimatları  

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. 

Hafif durumlarda ve emici fayanslarda: 

4 parça su içinde 1 ölçü LTP GSR 'yi seyreltin. Çözeltiye bir 

bez veya süngerle uygulayın. Temiz ve nemli bir bezle iyice 

silin. 

Daha ciddi durumlarda: 

1 birim suyla 1 kısım Grout Leke Çıkarıcıyı seyreltin. Eşit 

olarak uygulayın ve fayans üzerine sürün. Gerekirse, bir ovma 

fırçası ile çalkalayın ve 5-10 dakika süreyle reaksiyona girerek 

ek LTP GSR solüsyonu ile ıslak tutun. Temiz su ile iyice 

yıkayın ve durulayın. 

Son derece ciddi durumlarda: 

Seyreltilmemiş kullanın ve gerekirse ovalama fırçası veya 

mekanik yıkayıcı kullanın. Kullanımdan sonra arıtılmış yüzeyi 

temiz su ile nötralize edin. 

Dikkat - Islak yüzeyleri temiz su ile durulayın. 

 Kapsama  

Litre başına yaklaşık 5-25m2. 

 Saklama Önerileri 

Kapalı kapta serin, kuru, donmayan bir ortamda 

saklayın.  

Raf ömrü 5 yıla kadardır 

 

 

 

 

 

 

Önemli Noktalar  

Kalkerli, asitlere duyarlı olan (örneğin, paslanmaz çelik, krom, 

emaye vb.) veya kireç içeren yüzeylerde (örneğin mermer, 

traverten, kireçtaşı, işlenmiş taş ve kumtaşı içeren demir) 

kullanım için uygun değildir. Aşırı nem koşullarında LTP GSR 

buharı asit duyarlı yüzeylerle reaksiyona girebilir. Kimyasalın 

temas ettiği herhangi bir yüzey hemen bol miktarda temiz su 

ile yıkanmalıdır. Yerden ısıtma sistemleri çalışırken uygulama 

yapmayın 

Önemli: - Genel uygulamadan önce solüsyonu her zaman 

göze çarpmayan küçük bir alanda test edin. Yönetilebilir 

büyüklükteki alanlarda çalışın. Derz dolguları ile uzun süreli 

temastan kaçınılmalıdır. 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

Hidroklorik Asit içerir <% 10. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün konteynerine veya etiketi 

yanınıza alın 

Buharı solumaktan kaçının. 

Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

İçeriği / kabı tehlikeli atık toplama noktasına atın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama yapılacak 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir 

alanda denenmelidir.    .     

 

 

 


