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Kuvaus

Obtego C-05 sarjan pesuaineet on tarkoitettu 
betonilattioiden päivittäis- ja huoltopesuun 
kovan kulutuksen betonilattioilla.

Obtego C-105 on lievästi emäksinen, 
liuotteeton pesuainetiiviste betonilattioiden 
päivittäiseen pesuun. Se sisältää optimaalisen 
yhdistelmän puhdistavia aineosia ja soveltuu 
hyvin automattikoneissa käytettäväksi.

Obtego C-205 on erittäin reaktiivinen 
hoitopesuaine betonilattioille. Se sisältää 
tasapainoisen yhdistelmän puhdistusaineita, 
kyllästysaineita ja silikaatteja.

Ominaisuudet

Obtego C-105 hajottaa ja irrottaa öljyisen ja 
rasvaisen lian, kumin hankaumajäljet 
teollisuuslattioissa sekä yleisen lian 
teollisuus- ja Designlattioissa.

Obtego C-205 poistaa vähäisen epäpuhtaudet 
ja sen pääkäyttötarkoitus on betonilattioiden 
ylläpito- ja huoltopuhdistus. Tuotteen 
sisältämät kyllästysaineet ja silikaatit 
tehostavat ja uudistavat lattian alkuperäistä 
silikaattikäsittely lisäten näin lattian 
käyttöikää.

Käyttökohteet

Obtego C-05 sarjan pesuaineet soveltuvat 
kaikentyyppisille, vedenkestäville ja 
emäksisiä pesuaineita kestäville 
betonilattioille teollisuudessa, varasto- ja 
terminaalikohteissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös 
arkkitehtoniset Designlattiat esim. kouluissa, 
myymälöissä, museoissa, gallerioissa, 
aulatiloissa ja vastaavissa tiloissa, joissa 
liikkuu paljon ihmisiä.

Tekniset tiedot

Obtego C-105

Tiheys 1,0 kg/l
Väri valkoinen
Vesiliukoisuus täysin sekoittuva
pH-arvo 8,0-8,5
Haju tyypillinen, mieto

Obtego C-205

Tiheys 1,07 kg/l
Väri keltainen
Vesiliukoisuus täysin sekoittuva
pH-arvo 11
Haju ei määritelty, mieto
Käsittely

Obtego C-105

Tuote laimennetaan veden kanssa lattian 
likaisuudesta riippuen suhteessa 1:50…1:200. 
Lattia pestään tällä seoksella lattianhoito- tai 
automaattikoneella.

Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta 
riippuen 1 litra seosta riittää 1000…4000 m2:n 
käsittelyyn.

Obtego C-205

Lattian kunnosta ja tuotteen käyttö-
tarkoituksesta riippuen se laimennetaan 
veteen suhteessa 1:4…1:400.

Suurin pitoisuuksina (1:4…1:40) C-205 
annostellaan paineruiskulla ja levitetään 
mikrokuitumopilla. Kuivumisen jälkeen pinta 
puhdistetaan tavalliseen tapaan lattianhoito-
tai automaattikoneella.

Pienemmillä pitoisuuksilla (1:40…1:400) C-
205 voidaan levittää suoraan automaatti-
koneella – C-205 annostellaan laitteen 
puhdasvesisäiliöön.

Huom! Vältä levittämästä liikaa pesuaine-
seosta lattialle – vältä lätäköitä.

Tyypilliset annostukset:

Erittäin kuluneet ja likaantuneet alueet, 
laimennus 1:4

 Suojattu pinta, päivittäispesut hoidettu, 
laimennus 1:40

Käyttö päivittäispesuun, laimennus 1:400
Varastointi

Pidä suljettu astia viileässä, kuivassa 
paikassa. Ei saa jäätyä.

Ympäristönsuojelu

Ei saa tyhjentää viemäriin (lievästi 
haitallinen). Hävitä jätteet paikallisen lain-
säädännön mukaisesti. Täysin tyhjät 
pakkaukset voidaan kierrättää.

Turvallisuus

Obtego C-105

Etoksylitu alkoholi C9-C11, etoksyloitu rasva-
alkoholi, <5% ionittomia pinta-aktiivisia 
aineita.

Obtego C-205

Litiumhydroksidi, kalium-metyyli-silaani-
triolaatti, <5% ionittomia pinta-aktiivisia 
aineita.

Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana PiiMat 
Oy:stä

Pakkaus

Obtego C-105 10 litran PE-kanisteri, 400 
litraa per lava
Obtego C-205 20 litran PE-kanisteri, 480 
litraa per lava
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