HMK R152 Olie- og Voksfjerner
R152 er et aktivt renseomslag, der fjerner olie, voks og fedtpletter såvel som cementpletter og
mineralske aflejringer fra alle typer naturlig sten og kompositsten, keramik og beton. R152 fjerner
også snavs og pletter fra flisekanter forårsaget af bl.a. påføring af uegnet fugemasse. Omslaget trænger
op til 2 cm ind og kan benyttes sikkert på polerede og finpudsede overflader. Til indendørs og
udendørs brug.
Anvendelse: Hvis der er gulvvarme, skal det slukkes to dage før, hvorefter overfladen skal have lov til
at køle af. Påfør R152 på overfladen med en kittekniv eller en spatel og arbejd det ind i overfladen med
en børste.
Tilføj derefter mere R152 for at sikre, at der er et lag på mindst 5 mm. Når det er tørt (hvilket kan tage
op til 12 timer), børstes det hårde omslag af og området skrubbes med HMK R155 Grundrens (syrefri)
fortyndet i forholdet 1:10 med rent vand, med en skrubbebørste, en stiv børste eller en passende svamp.
Fjern den snavsede væske og skyl området grundigt med rent vand. Ved meget indgroede eller
vanskelige pletter kan en anden eller tredje behandling være nødvendig.
For at fjerne pletter fra flisekanter fjernes gammel fugemasse grundigt, hvorefter R152 påføres i den
helt åbnede fuge og på overfladen som angivet ovenfor. Efter rengøringen er fuldført, fuges igen i
henhold til producentens anvisninger.
Afprøv produktet på et skjult område for at vurdere egnethed og dækningsgrad. Brug ikke produktet
ved temperaturer under 12 og over 25°C.
Tørretid: Afhængigt af rumtemperatur og ventilation, ca. 10 til 12 timer.
Vigtigt: Imens R152-omslaget tørrer, beskyttes området mod direkte sollys og vind. Må ikke bruges på
gummi, plastic, lakerede overflader eller fernis-behandlede overflader og materialer, der ikke er
modstandsdygtige over for opløsningsmidler. Fjern alt mad fra området, før arbejdet påbegyndes.
Rækkevidde: Ca. 0,2 m²/liter.
Følg altid HMK's anbefalinger metoder med anvendelse og påføring.
OPBEVARES ET KØLIGT, TØRT STED.
Leveringstørrelser:
250 ml. / 12 stk. pr. kasse.
750 ml. / 12 stk. pr. kasse.

