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          LTP STONECLEAN 

               Yoğun temizleyici - Sprey 

 
 Yoğun temizleyici. 

 Cilalı ve cilasız taş için. 

 Hızlı etkili köpük temizleme maddesi. 

 Taş şömineler ve tezgahları temizlemek ve 
yenilemek için idealdir. 

 Kir ve gresi temizler. 
 
İç ve Dış alan  kullanım için uygundur. 
 

LTP Stoneclean, her türlü kir ve yağı temizlemek için yüzeyleri 
derinlemesine temizleyen yoğun bir köpük temizleyicidir. Cila  
ve sızdırmazlık maddesini temizlemek için idealdir. Yeni 
yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesinden önce veya mevcut 
yüzeylerin yenilenmesi için yoğun bir temizleyici olarak 
kullanılır. Kireçtaşı, granit, mermer, traverten, arduvaz, 
kumtaşı, kuvars, terrazzo, bazalt, beton ve diğer tüm taş 
yüzeyler dahil olmak üzere cilalı ve parlatılmamış doğal ve 
yapay taş için uygundur. Laminat ve akrilik tezgahlarda da 
kullanılabilir. 

 

Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. 

Hazırlık: 

Uygulama yapılacak bölgeler uygulamadan önce tozdan 

arındırılmış olmalıdır. Tedavi edilmeyen yüzeyleri maskeleyin 

ve koruyun. 

Pürüzsüz, cilalanmış, pürüzlü, yuvarlanmış, yuvarlatılmış 

veya dokulu yüzeyler: İyi çalkalayın. Şişeyi 15 ila 20 cm 

mesafeden temizlemek istediğiniz zemine eşit miktarda sıkın  

Köpüğün çözülmesine izin verin. Bu 5 ila 10 dakika sürecektir. 

Biraz su ilave edin ve leke ve kirden arındırmak için beyaz bir 

ovma pedi veya benzeri hafif aşındırıcı bez veya fırça ile 

ovalayın. Bol su ve sünger ile iyice durulayın, durulama 

suyunu düzenli olarak değiştirin. Aşırı kirli yüzeylerde bu 

işlemin tekrarlanması gerekebilir. 

 Kapsama 

250 ml başına: poroziteye (taşın emiciliği) ve gereken kat 

sayısına göre 5 - 10 m². 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

 

 

 

 

 Notlar 

Dolaplar ve ahşap süpürgelikler gibi boyalı veya lekeli 

yüzeylere püskürtmeyin. Uygulamadan önce bu yüzeyleri 

maskeleyin ve koruyun. Sadece açık veya iyi havalandırılmış 

alanlarda kullanın. Uygun bir solunum maskesinin her zaman 

giyilmesi tavsiye edilir. Bazı yüzeylerde aşırı püskürtme, bazı 

durumlarda hasara neden olabilir; Bu durumda hemen temiz 

su ile silin ve durulayın. Genel uygulamadan önce ürünü her 

zaman göze çarpan bir alanda test edin. 

Kullanmadan önce çalkalayınız 

İçerir: <% 5 iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, fosfatlar. 

Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr 

 Sağlık & Çevre 

 
Son derece yanıcı aerosol. 
Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. 
 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan, 
sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve 
diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek 
Yasaktır. Açık alev veya başka bir ateşleme kaynağına 
püskürtmeyin. Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da 
yakmayın. Buharı / spreyi solumaktan kaçının. Sadece 
açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. 
Güneş ışığından koruyun. 50◦C / 122◦F'yi aşan 
sıcaklıklara maruz bırakmayın. 
 
Extremely flammable aerosol. 
Pressurised container: may burst if heated. 
 
 

     Tehlike   

UN 1950 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir.   
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