GCA
DESCALERDEG
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ
VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN, SOLNÝCH USAZENIN, KYSELÉ
MASTNOTY a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“

ATEST NA POTRAVINY
OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZOXIDOVANÉ POVRCHY
GCA DESCALERDEG poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot,
oxidace a smogu, minerálních, vápenatých a solných usazenin. Odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy,
sinice, mech, hmyz, atd), kyselou mastnotu, atd.
GCA DESCALERDEG je určen pro odstraňování usazenin z keramických obkladů, mozaikových
obkladů, kameniny, žuly, inoxu, hliníku, skla a dalších, kyselinám odolných materiálů, tam, kde
nečistoty vytváří s těmito materiály silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky. Přípravek lze
použít také pro odstranění skvrn po rzi. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou
viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. Odstraňuje
ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.
Určen speciálně na digestoře, komíny (odtahy), kuchyňské desky a vařiče, dřezy, čelní panely,
skříňky a boxy. Určen pro použití v zásobnících vod a topných systémech (armatury, rozvody), ve
výměníkových stanicích, chladících věžích, lázních, kolonádách, úpravnách vod, bazénech,
hotelích, dále v potravinářství pro konstrukce, formy, tankery, vany, pracovní plochy a podlahy. Po
aplikaci GCA DESCALERDEG doporučujeme plochy ochránit antivirovou a antibakteriální ochranou IG GCA, která vytvoří ultratenkou hydrofobní antibakteriální a antivirovou vrstvu s ochranou
proti následnému znečištění a usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Aplikace
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž výrazně snížíme spotřebu. Pro
odstranění silných vrstev používat v neředěné formě. Pro ostatní aplikace ředit až 1:3 s
čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být
odstraněny. Vždy nejdříve navlhčit povrch před aplikací! Nanášet a mýt od spoda nahoru!!!
Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky
na malé ploše. Metody aplikace: stíráním, válečkováním, máčením, stříkáním.
Nanést rovnoměrně a celistvě na plochu a poté nechat 10 až 30 minut působit. Možno použít
mop, štětec nebo kartáč, čímž se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout
čistou vodou a nechat zaschnout. Nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup
opakovat. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené
návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě
výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese
odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
Balení: 5, 20, 6x20 a 220Kg
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