
 

 

 

 

1. Termékleírás 
 

Vizes alapú, semleges tisztító koncentrátum. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Steinreiniger-N egy a gőzsugaras 

készülékek követelményeinek megfelelő tisztító 

koncentrátum. A széles felhasználási területének 

köszönhetően a KEIM Steinreiniger-N univerzáli-

san alkalmazható különösen a makacs por, zsír, 

olaj, penészgomba és korom szennyeződések 

kíméletes tisztításához terméskő, beton és 

klinker homlokzatokon. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Anyagjellemzők: 

•   Megjelenés: áttetsző, zöldes 

folyadék  

•   Fajsúly:   1,0 g/cm3  

•   PH-érték:   7,1 (semleges) 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Tisztítás KEIM Steinreiniger-N termékkel: 

A légköri szennyezettségű felületeket 1:10 arány-

ban vízzel hígított Steinreiniger-N termékkel 

kenjük elő és 1 óra hatóidő eltelte után távolít-

suk el a szennyeződéseket alulról felfelé nagy-

nyomású vizes (hideg vagy meleg) tisztítógéppel. 

Vagy adjuk az 1:10 arányban vízzel hígított 

Steinreiniger-N terméket a nagynyomású 

tisztítóberendezés tartályába. Ezután a berende-

zés segítségével alulról felfelé tisztítsuk meg a 

szennyezett felületeket. Végezetül a megtisztított 

felületeket tiszta vízzel mossuk át.  
 

Anyagfelhasználás: 

Mintafelület alapján határozható meg. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel. 

 
 

5. Szállítási forma 
 

10 kg-os kanna. 
 

6. Raktározás 
 

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen 

kb. 12 hónapig.  
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 07 06 99. 

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók 

újra.  
 

8. Biztonsági útmutató 
 

A kezelni nem kívánt felületeket megfelelő 

módon meg kell védeni. A fröccsenésektől a 

környezeti vagy közlekedési felületeket azon-

nal, sok vízzel el kell távolítani.  

A szemet és a bőrfelületet a fröccsenésektől 

óvni kell. Munkavégzés közben enni, inni és 

dohányozni nem szabad! Gyermekek elöl, el 

kell zárni! 
 

Termékkód: Nem alkalmazható 
 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai 

adatlapot! 
 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell 

tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 

használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik. 

MA KEIM l&F-Grund  

  KEIM Steinreiniger-N 
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