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Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie 
należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów 
opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich 
doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze 
wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami 
zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności 
produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do 
wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz 
poprawą ich właściwości.

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Podstawowe informacje

Charakterystyka produktu

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający 
do nawierzchni systemów Triflex.

Triflex UltraCleaner to silnie działający, rozpuszczalny w wodzie i bezpieczny 
środek czyszczący. Produkt jest środkiem biodegradowalnym o odczynie 
zasadowym, pozwalającym na szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.

Środek usuwa między innymi następujące zanieczyszczenia: tłuszcz, brud, 
węgiel, oleje, sadzę, osady z nikotyny oraz inne uporczywe plamy.

Butelka z rozpylaczem

 0,50 l Triflex UltraCleaner

Kanister

 10,00 l Triflex UltraCleaner

Przechowywać w stanie zamkniętym w chłodnym, suchym i zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu przez ok. 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego 
oddziaływania światła słonecznego na pojemnik, także na placu budowy.

Butelka z rozpylaczem:

Spryskać zanieczyszczoną powierzchnię środkiem Triflex UltraCleaner wprost 
z butelki z rozpylaczem i pozostawić na chwilę. Następnie kolistymi ruchami 
wyczyścić zanieczyszczoną powierzchnię przy użyciu szczotki i spłukać środek 
wodą. Na zakończenie przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką.

Kanister:

Normalne zabrudzenie: 1 litr Triflex UltraCleaner na 10 litrów wody.
Silne zabrudzenia: 1 litr Triflex UltraCleaner na 5 litrów wody.
Zastosowania specjalne: Triflex UltraCleaner może być również używany 
w postaci nierozcieńczonej. Na przykład w przypadku szczególnie silnych 
zabrudzeń, takich jak rdza lub zużycie opon.

Ważna informacja:
Środka Triflex UltraCleaner nie należy stosować na szkle lub lustrach ze 
względu na możliwość powstania przebarwień.
Środek Triflex UltraCleaner nie służy do aktywacji nawierzchni i należy 
uważać, by nie pomylić go ze środkiem czyszczącym Triflex.

Możliwości zastosowań

Właściwości

Postać

Przechowywanie

Informacja dotycząca obróbki


