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Sopro ZSE 718
ZementschleierEntferner-Innen
Cementfátyol eltávolító belsô

Savat tartalmazó, igen nagyhatású tisztítószer koncentrátum kerámia-
csempe, klinker, kôagyag lap, terméskô, beton, stb. tisztításához mész-
és cementfátyol, felületi kivirágzás, cement és habarcsmaradvány, stb.
eltávolítására.

n Gyors és aktív hatású

n Különösen frissen lerakott fal- és padlóburkolat elsô alkalommali 

tisztítására 

n Kénsav- és folysav-mentes

Cementfátyol, habarcsmaradvány, felületi kivirágzás, mészlerakódás, valamint egyéb ásványi és szer-
ves lerakódás- és szennyezôdés réteg eltávolítására a következôkrôl: kerámia, fal- és padlóburkoló
lapról, különösen fényezetlen és fényezett hasított lap, klinkerlap, cserép, agyaglap és cotto, lemos-
ható beton, falazat, vakolat, esztrich, látszatbeton, betonmûkô, terméskô és mûkô, betonkeverô gép
és szerszámfelület.

Vízszínû.

1,00 g/cm3 (15oC).

Ásványi savak, tenzidek, illatanyagok.

A szennyezôdés jellegétôl és mértékétôl függôen.

Fagymentes helyen tárolni.

Eredeti zárt csomagolódobozban kb. 1 évig tárolható.

1 literes palack (10 darab/kartondoboz), 5 literes kaniszter.

Alkalmazási terület

Szín

Fajsúly

Összetevôi

Felhasználási terület

Tárolás

Tárolhatóság

Kiszerelés



* savtartalmú, nagy aktivitású tömény tisztítószer 
* új burkolat elsô alkalommali tisztítására és erôsen szennyezett felületû régi burkolat tisztítására 

egyaránt
* gyorsan és aktívan hat
* kénsav- és folysav-mentes
* a mosó- és tisztítószerre vonatkozó törvény rendelkezéseinek eleget tesz.

A szennyezôdés módjától és mértékétôl függôen hígítatlanul, vagy 1:10 arányban vízzel hígítva vien-
dô fel a felületre, és kb. 5 percig rajt kell hagyni, hogy kifejthesse hatását, ezután vízzel le kell mos-
ni. Használatához gumikesztyût viselni.

Savra érzékeny csempén, fényezett márványon vagy mészkôn, zománcon, eloxál, króm és hasonló 
felületen alkalmazni nem szabad.

Anyagmaradvány és üres tárolóedény ártalmatlanítása
A helyi hatósági elôírást betartani. 
A tiszta és üres csomagolódoboz újrahasznosítható.

Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xi ingerlô hatású

Kockázati tényezôk:
R 36/ 38  Szemet és bôrt ingerli

Biztonsági elôírás:
S 2 Gyerekek elôl elzárva tartandó
S 24 Bôrre jutását kerülni 
S 26 Szembe jutva azonnal alapos vízöblítést végezni, és orvoshoz fordulni
S 37 Munkavégzéshez megfelelô védôkesztyût viselni
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Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21., Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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