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        LTP SolvEx 

YÜKSEK PERFORMANSLI BOYA TEMİZLEYİCİ 

 

Yüksek Performanslı Temizleyici. 

İç ve dış kullanım için. 

 

Graffiti , spray boya, yapışkan bant izleri, epoksi, silikon, 
akrilik cilalar ve harç kalıntılarını giderir. 
 

Taş, Traverten, Terracotta, Kayrak, Kumtaşı, Kaldırım 

taşları, Çini, Sırlı Seramik ve Porselen. 

 

Birçok yüzey korumasını yumuşatan ve kolaylıkla 

çıkmasını sağlayan ve kostik olmayan çok güçlü bir  

temizleyicidir. Çoğu cila, yağ, silikon, akrilik, poliüretan taş 

korumalarını ve epoksi harcı kaldırmak için uygundur. 

Yıkama ve durulamadan sonra yüzeyler yeniden koruma 

malzemesi atılması için hazır hale gelir. 

 Kullanım Talimatları 

 
Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 
bakınız. 
 
İçeriği bir cam veya metal bir kaba (plastik değil) dökün. Bir 
bez veya fırça ile dağıtarak cömertçe uygulayın. 5 
metreden daha fazla olmayan yönetilebilir alanlarda çalışın 
ve fırçalamayın. 30 dakika kadar bekletin, ancak çözeltinin 
kurumasına izin vermeyin. Kurutma 30 dakika içinde 
gerçekleşirse biraz daha fazla çözelti uygulayın. 
Yumuşatılmış kiri yüzeyden çıkarmak için bir fırça, sert fırça 
veya aşındırıcı ped kullanın. İstenmeyen materyal kalırsa 
işlemi tekrarlayın.  
LTP Grimex'in seyreltik bir solüsyonu ile yıkayın, bol su ile 
durulayın ve yeniden taş korumasını atmadan önce 
kurumaya bırakın (en az 24 saat).  
Doğal lif fırçaları kullanın. Sentetik elyaftan yapılmış fırçalar 
bu ürün tarafından zarar görebilir. Doğru uygulama 
yöntemlerinden emin değilseniz, genel uygulamadan önce, 
göze çarpmayan bir alanda test edin. Epoksi üzerini 
harçtan kalıntılarını temziliyorsanız; Derz ile uzun süreli 
temasın önlenmesini sağlayın. Dikey yüzeylerde kullanılırsa 
viskoz çözelti damlamaz. Banyo ve duş tekneleri gibi akrilik 
yüzeyleri temastan koruyun. 
 

 KAPSAMA 

 

Az Yoğun kirlerde -  8-10m² / litre 

Yoğun kirlerde -  5m² / litre 
 

Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - 5 yıla kadar 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre 

 

İçerik : Benzil Alkol, Silisik Asit, Lityum Magnezyum 

Sodyum Tuzu; (L) C9-11 Pareth-9 

Ciddi göz tahrişine neden olur 

Yutulduğunda veya solunduğunda sağlığa zararlıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Buharı / 

spreyi solumayın. Kullandıktan sonra kirlenmiş cildi iyice 

yıkayın. Bu ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya 

sigara kullanmayın. Sadece açık havada veya iyi 

havalandırılmış yerlerde kullanın. YUTULURSA: Hemen 

doktora başvurunuz.  GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 

birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması 

kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. 

İçeriği / kabı yerel mevzuata uygun olarak bir atık toplama 

noktasına atın. 

UYARI  

 

 

 
 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel 

koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak 

şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir 

 

 


