AFDICHTINGSMIDDELEN EN DETERGENTEN / AFDICHTINGSMIDDELEN STARLIKE®

MONOMIX CLEANER GEL
ECOLOGISCHE DETERGENT VOOR DE VERWIJDERING VAN
RESTEN VAN VOEGWERK UITGEVOERD MET POLYURETHAAN
AFDICHTINGSMIDDEL OP WATERBASIS, MONOCOMPONENT
KLAAR VOOR GEBRUIK, STARLIKE® MONOMIX
BESCHRIJVING

MOMOMIX CLEANER GEL is een pH neutraal, ecologische detergent,
uitermate geschikt voor keramiek oppervlakken, bestaande uit ingrediënten afgeleid uit volledig biologisch afbreekbare, natuurlijke stoffen.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

MOMOMIX CLEANER GEL is het specifieke reinigingsproduct om
harsresten van pleisterwerk, uitgevoerd met polymeermortel voor voegen STARLIKE® MONOMIX, te verwijderen van het oppervlak van tegels
en glasmozaïek. Zijn bijzondere viscositeit maakt het product ook geschikt voor toepassingen op muren zonder gietsels. Het product is efficiënt om resten op het oppervlak te verwijderen zonder de polymeermortel die in de voegen is aangebracht te beschadigen. MOMOMIX
CLEANER GEL is ook geschikt als ontvetter van keramiek oppervlakken in contact met voedingsstoffen, zoals kooktabletten.

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Aspect

Kleurloze, doorzichtige gel

Geur

Eigenschappen

Specifiek gewicht van het mengsel 995 ± 10 g/l
pH (5% in water)

6,5-7,5

Douaneclassificatie

3402 90 90
24 maanden in gesloten, oorspronkelijke verpakkingen op een koele,
droge plaats. Vorstgevoelig.

Bewaartijd
Verbruik

10 m2 / per verpakking

TOEPASSING

Eventuele doorzichtige kringen op het oppervlak van keramiek of mozaïek te wijten aan de filmvorming van de hars die in de polymeermortel
STARLIKE® MONOMIX aanwezig is, moeten ten minste 24 uur na het
pleisteren worden verwijderd met het neutrale reinigingsproduct MOMOMIX CLEANER GEL. Verdeel het product op het oppervlak, na enkele
minuten wrijft men met witte vilt (art. 109/G), spoel met een vochtige
spons en droog het oppervlak met een schone doek. Het is aanbevolen
het reinigingsproduct MOMOMIX CLEANER GEL aan te brengen op
zones die niet te groot zijn (circa 1-2 m2) zodat het product niet meer
dan 5-7 minuten met het pleisterwerk in contact is.

1 - 2 m2

TOEPASSINGSGEGEVENS
Gereedschap

Wit vilt (art. 109/G) en spons

Toegelaten toepassingstemperaturen

Van +5°C tot +30°C

Wachttijd vóór de reiniging

Ten minste 24 na het pleisteren met STARLIKE® MONOMIX

Maximale tijd contact met het
pleisterwerk

Niet meer dan 5-7 minuten

VERPAKKINGEN

Flacons met vernevelaar van 0,75 liter. Dozen met 12 st.

INFORMATIE BETREFFENDE DE VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product, die op aanvraag beschikbaar is.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

WAARSCHUWINGEN

• Het product zuiver, onverdund gebruiken
• De reiniging met MOMOMIX CLEANER GEL moet ten minste 24 uur
na het pleisteren met STARLIKE® MONOMIX gebeuren.
• Het product niet gebruiken voor toepassingen die niet op deze technische fiche staan vermeld.

De inlichtingen vermeld op deze technische fiche zijn het resultaat van onze beste ervaring, en hebben verder enkel een louter indicatieve waarde.
Ieder specifiek geval moet aan praktische proeven vooraf worden onderworpen door de
gebruiker, die de verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat van het werk.
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