
PIELIETOJUMS

Megarens izmanto iekštelpu vai āra virsmu (tostarp fasāžu) tīrīšanai no cementa, kaļķa traipiem, izsālījumiem, taukiem un
netīrumiem.

Pielietojuma piemēri
· Cementa un kaļķu traipu tīrīšana no keramisko �īžu un mozaīku virsmām uz sienām un grīdām.
· Cementa izstrādājumu, piemēram, līmjavu vai �īžu šuvotāju palieku notīrīšanai.
· Kaļķa izsālījumu u.c. izsālījumu tīrīšanai no keramikas virsmām vai šuvēm starp �īzēm, betona, apmetuma utt.

· Virsmu attīrīšanai no netīrumiem, kas uzkrājušies būvlaukumā uz būvmateriāliem, piemēram, keramikas �īzēm, izlietnēm
un tvertnēm, anodētā alumīnija, nerūsējošā tērauda, hromētām virsmām utt.

· Nelielu rūsas traipu notīrīšanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Megarens ir skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis, kas pieejams kā šķidrums 15 % ūdens šķīdumā ērtākai lietošanai parastos
gadījumos.

Megarens pamatā ir īpaša organiskā skābe ar priekšrocību, ka tā ir tikpat agresīva pret traipiem un izsālījumiem kā daudz
spēcīgākas skābes (sālsskābe, sērskābe utt.), taču atšķirībā no tām neizdala ļoti bīstamus toksiskus izgarojumus.
Pareizi lietojot, Megarens nesabojā šuves starp keramiskajām �īzēm, pat tām, kas šuvotas ar tonētiem šuvotājiem; gluži

pretēji, tā noņem izsālījumus, kas dažkārt veidojas uz to virsmām.

IETEIKUMI

· Nekad neizmantot Megarens uz marmora un uz citiem kaļķainiem akmeņiem vai uz rekonstruētiem atvasinājumiem.

· Neizmantot Megarens uz keramikas �īzēm vai emaljētām vannām, kur glazūra nav noturīga pret skābēm.
· Strādājot ar Megarens, izmantot gumijas cimdus un aizsargbrilles un izvairīties no nejaušas produkta nokļūšanas uz ādas

un apģērba.

· Pirms lietošanas pārliecināties, vai virsmas, kas jātīra, ir noturīgas pret skābēm.
· Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes.

· Megarens saskare ar metāliskām virsmām var izraisīt koroziju.
· Neatstāt Megarens uz šuvēm pārāk ilgi un nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens, lai noņemtu produkta atlikumus, kas

varētu izraisīt krāsas izmaiņas.

DARBA APRAKSTS

Pirms tīrīšanas ar Megarens nosegt virsmas, ko var sabojāt, apšļakstot ar skābi.
Pirmkārt, ja virsmas ir ļoti absorbējošas (cotto toscano, porainas keramikās �īzes, betons, apmetums utt.), pirms

apstrādes ar Megarens, tās ir labi jāsamitrina ar ūdeni.
Uzklāt Megarens ar mopu vai saru otu, uzklāšanu veicot joslu veidā. Ļaut produktam iedarboties apmēram 5 minūtes un
berzt to ar abrazīvu sūkli, lai noņemtu materiālu paliekas, un turpināt berzšanu, līdz visi redzamie traipi ir pazuduši.

Atkārtot darbību, ja ir ļoti noturīgas materiāla paliekas vai traipi.

MEGARENS

Skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis keramikas �īzēm



Noņemt šķidrumu no grīdas ar sūkli, vadulu vai ar rūpniecisko putekļu sūcēju un pēc tam rūpīgi un atkārtoti noskalot ar
ūdeni, slaukot visos virzienos un beigās nosusinot ar tīru drānu.

IEPAKOJUMS

Megarens tiek piegādāts 1 kg plastmasas pudelēs un 5 kg plastmasas mucās.

UZGLABĀŠANA

24 mēnešus oriģinālajā iepakojumā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR
PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Krāsa: caurspīdīgs

Tips: šķidrums

Blīvums (g/cm ): 1,09

pH: 1,1

Aktīvo vielu saturs (%): 15

UZKLĀŠANAS DATI

Darba temperatūra: no 0°C līdz +40°C

Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas: 5 minūtes

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa
iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš

jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība
gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. 

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav
uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī.

Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.
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. Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām
un pieredzi.

.


