
Alkalinen peruspuhdistusaine sementti-
pinnoille ja luonnonkiville

Kuvaus

OBTEGO® C-10  on emäksinen, liuotteeton peruspuhdis-
tusaine, jossa on optimaalisesti koostettu yhdistelmä 
erilaisia pintoja puhdistavia aineita.

Ominaisuudet:
OBTEGO® C-10 liuottaa ja poistaa öljyn ja rasvan aiheut-
tamia epäpuhtauksia, lattia- ja hoitotuotteiden jäämät, 
vähäiset vahakalvot ja yleisen likaantumisen.

Tekniset tiedot:

Tiheys: 
Väri: 
Vesiliukoisuus: 
ph arvo: 
Tuoksu: 

1,03 kg /l (+20°C) 
Vaalean keltainen
Täysin liukeneva 
pH 11
Vähäinen, tyypillinen

Käyttoalue:
Kiillotettujen, hiottujen ja karkeiden, sementtipintojen, 
kaikenlaisten marmorin ja luonnonkivipintojen puhdistami-
seen. Sopii erinomaisesti voimakkaasti likaantuneiden 
pintojen peruspuhdistukseen. Uusien lattioiden lopullinen 
puhdistus ennen työmaan luovutusta.

Soveltuu puhdistusaineeksi teollisuuslattiaan, sementti-
pinnoitteisiin, terrazzoon, betonilaattoihin ja luonnonkiviin. 

Käyttö polymeerimodifioiduilla betoni- ja tasoitelattioilla 
(esim. Design-kovabetonilattiat ja sementtipohjaiset 
tasoitteet) on selvitettävä yhdessä niiden valmistajien 
kanssa.

Huomaa: Kiinnitä huomiota kosketuksiin epäjalojen 
metallien, kuten esim. alumiinin kanssa. Pinnat on suo- 
jattava tai käytettävä puhdistusainetta vain suurella 
laimennuksella (esim. 1:100 tai korkeampi).

Käsittely 
Likaantumisen laadusta ja voimakkuudesta riippuen 
laimenna OBTEGO C-10 veteen suhteessa 1:10 - 1:50. 
Levitä se hieman ennalta kostutetulle pinnalle harjalla tai 
siivouslaikalla. Anna puhdistusaineen vaikuttaa likaant-
umisesta  riippuen 2-10 minuuttia. Älä anna puhdistus-
aineen kuivua pinnalle. Hankaa pesulaikalla pintaa ja 
poista irronnut lika märkäimurilla tai lattianhoitokoneella. 
Toista pesukäsittely tarvittaessa.

Huomaa: Vältä pesuaineen joutumista herkkille pinnoille, 
kuten tuoreet lakkapinnat, puu, tapetit, alumiini jne. 
Suosittelemme, että kokeilet puhdistusaineen vaikutusta 
huomaamattomalla testialueella.
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OBTEGO® C-10

Ympäristönsuojelu 
Kaikki tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet  ovat  
biohajoavia, jopa 98 % (OECD:n  menetelmä). Ei sisällä 
säilöntäaineita. Ei saa tyhjenää viemäreiin, WGK 1 
(lievästi haitallinen).

Jätekoodit /jätemerkinnät EWC / AVV: n mukaan /20 01 
29* yhdyskuntajätteelle:  Vaarallisia aineita  sisältävät 
pesuaineet. (* Hävittämistä  koskevat todisteet  on    
toimitettava.) Hävitä jäte  annettujen määräysten 
mukaisesti. Tyhjät  astiat ovat kierrätettäviä ja ne 
voidaan  hävittää tai lajitella uudelleen käytettävän 
materiaalin keräysjärjestelmään. 

Turvallisuus 
Ainesosat: Natriummetasilikaattipentahydraatti, 
Alkoholi-9 EOC11 / 15. 5 - <15% ionittomia pinta-
aktiivisia aineita, fosfaatteja.

Vaarallisia aineita koskeva asetus

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaan. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan 
lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 
Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä. 

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu 
paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina 
kokeilemaan tuotetta pieneen koealueeseen.

Riittoisuus
Likaantumisesta ja pinnasta riippuen noin. 20-30 m² /l.

Kiillotetuilla pinnoilla tai käytettäessä suurempaa 
laimennusta voi riittoisuus olla jopa 1000 m2 /l.

Jälkihoito
Monet pinnat vaativat suoja-aineen, joka estää nesteiden 
ja lian tunkeutumisen, esim. vesi, öljy, kahvi, viini jne.

OBTEGO®-suojausjärjestelmät tarjoavat sopivan 
käsittelyn kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Varastointi
Säilyy viileässä paikassa ja suljetussa astiassa noin 24 
kuukautta.

Pakkaus 
10 l astia.
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