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Beton ve Har KalÝntÝsÝ
Temizleme Malzemesi
TANIMI

UYGULAMA

ÜNKA-T100, beton santralleri, transmikserler, beton pompalarÝ
ve benzeri beton yapÝmÝnda kullanÝlan ara ve gerelerde,
beton kalÝplarÝnda, inßaat ortamÝnda biriken beton ve har
kalÝntÝlarÝnÝ temizleme amacÝ ile kullanÝlan aktif bir malzemedir.

Temizlenecek yzey sert bir fÝra veya sprge ile iyice fÝralanÝr.
Yzeye yapÝßmÝß olan tabakanÝn sertliÛine, eskiliÛine, kÝvrÝm ve
oyuklara yerleßim durumlarÝna baÛlÝ olarak su ile 1 : 3 ila 1 : 4
arasÝnda inceltilen ÜNKA-T100, bir fÝra ile veya pulverize edilerek
beton veya har kalÝntÝlarÝnÝn zerine tatbik edilir.

AVANTAJLARI

Kabaran tabakalar temizlenerek, bol su ile durulanÝr.

¥ Temizlik grevini ntralizasyon etkinliÛi ile deÛil beton ve
harcÝn baÛlama zelliÛini ortadan kaldÝrarak gerekleßtirir.
¥ RahatsÝz edici ve insan saÛlÝÛÝna zararlÝ buhar ve gaz
olußturmaz.
¥ Metal tehizatÝn yzeyini zedelemez, paslanmaya neden
olacak bir ortam yaratmaz.
¥ Metal yzeyi kaplayan boya renklerini soldurmaz ve boyanÝn
kabarmasÝna neden olmaz.
¥ Fayans, mozaik, karo ve benzeri yzeylerdeki beton ve har
dkntlerini dßeli ve bitirilmiß yzeye zarar vermeden
temizler.
KULLANIM ALANLARI
¥ Ünßaat sonu olußan har, kire ve beton artÝklarÝnÝ temizlemede,
¥ Elektrik tesisat borularÝnÝn iinde kalan alÝ ve har temizliÛinde,
¥ Fayans, kvet ve camlardan alÝ ve har temizliÛinde,
¥ elik, ahßap ve plastik kalÝplardaki beton ve har temizliÛinde,
¥ imento silolarÝndan, transmikserlerden har, beton, imento
temizliÛinde,
¥ Boya ve ßap ncesi yzey hazÝrlÝÛÝnda,
¥ elik inßaat iskelelerinin tortu, har ve paslardan temizlenmesinde
gvenle kullanÝlÝr.
TEKNÜK

SAÚLIK VE GVENLÜK
¥ SaÛlÝÛa zararlÝ buhar veya gaz olußturmamasÝna raÛmen T-100
kullanÝrken koruyucu eldiven, gzlk ve kÝyafet giyilmesi tavsiye
edilir.
¥ Malzemenin cilde veya gze doÛrudan temas etmesi halinde, bol
su ile yÝkanmalÝ, gerekirse tÝbbi yardÝma baßvurulmalÝdÝr.
TEKNÜK HÜZMETLER
KullanÝcÝnÝn konumuz ile ilgili tm sorunlarÝna yardÝmcÝ olmak zere
teknik servisimiz hazÝrdÝr.
Ek bilgiler iin ltfen merkezimize danÝßÝnÝz.
GBF (MSDS) Gvenlik Bilgi Formunu, ltfen info@inka.com
adresinden veya blge temsilcilerimizden talep ediniz.

ZELLÜKLERÜ

¥ Grnm: AÝk sarÝ, akÝßkan sÝvÝ
¥ YoÛunluk: ~ 1,1 kg/lt (20¡CÕde)
¥ Depolama: KapalÝ ambalajda ve uygun depolama koßullarÝnda
1 yÝl
¥ Ambalaj: 60 kg plastik bidon
KULLANIM ORANI
Su ile 1 : 3 ila 1 : 4 arasÝnda inceltilerek kullanÝlÝr.

Bu broßrdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadÝr. Bununla beraber elde edilecek
sonular, kontrol imkanlarÝmÝz dÝßÝnda kalan muhafaza ßartlarÝ, uygulama ßekil ve koßullarÝna baÛlÝ olarak
deÛißkenlik gsterebilir. DolayÝsÝ ile garantimiz sevk edilen rnn kalitesi ile sÝnÝrlÝdÝr. Ünka mamullerle ilgili
yapÝlacak her trl teknik deÛißiklik, kod ve ambalaj deÛißikliÛi hakkÝnÝ saklÝ tutar.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKAÕs
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.

