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DETERDEK
HAPPOPOHJAINEN ERIKOISPUHDISTUSAINE

TERRAKOTTA
KLINKKERI
PORCELLANATO
LASITETTU 
KERAMIIKKA
HAPPOJA KESTÄVÄT 
KIVET

Laimennus: suhteessa 1:5 - 1:10 poistettavan lian 
tyypin mukaan. 1:3 saumauslaastien poistoon.

Käyttö: 
Käyttöönottopuhdistukseen: kastele pinnat 
etukäteen vedellä. Käytä sitten tuotetta DETERDEK 
laimennettuna suhteella 1:5 tai 1:10 (1 litra 
tuotetta 5 tai 10 litraa vettä kohti). Levitä liuosta 
muutama neliömetri kerrallaan, odota 2-3 minuuttia 
ja käsittele sitten voimakkaasti lattianpesuharjalla 
tai lattianhoitokoneella. Kerää jäämät liinalla tai 
nesteimurilla ja huuhtele runsaalla vedellä. Mikäli 
käsiteltyyn pintaan jää sitkeää likaa, toista puhdistus 
vahvemmalla liuoksella. 
Peruskäsittelyyn selkeästi vanhentuneille 
ulkopinnoille: laimenna 1 litra tuotetta 10 litraan 
vettä. Noudata sitten samoja yllä kuvattuja 
käyttöohjeita. 
   

 Puskuroitu happo, joka ei muodosta 
käyttäjälle ja ympäristölle myrkyllisiä 
höyryjä: korvaa suolahapon.

 Ei muuta materiaalien ulkonäköä eikä 
väritystä.

 Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
 Ei vahingoita saumoja.
 Ei turmele profiileja eikä alumiinisia tai 
teräksisiä osia (liesituulettimet, kanavat, 
ym.).

 Monikäyttöinen: terrakotta, porcellanato, 
keramiikka, happoja kestävät kivet.

 Monitoiminen: laimennusasteen 
mukaan puhdistaa ja irrottaa pinttyneet 
kerrostumat.

 Tehokas myös poistettaessa 
saumauslaastien jäämiä.

 Poistaa asennustöiden jäämät sekä 
työmaan aiheuttaman likaisuuden.

 Poistaa suolahärmän terrakottapinnoista.
 Poistaa kalkkisaostumat lattioista, 
pinnoitteista (suihkut), saniteettilaitteista.

 Puhdistaa perusteellisesti ulkotilojen lattiat.
 Irrottaa pinttyneen kerrostuman ja 
puhdistaa samanaikaisesti, koska se 
sisältää runsaasti pinta-aktiivisia aineita.

 Poistaa ruosteläikät tehokkaasti.

Jotkut hapot voivat vahingoittaa pintoja, metalleja ja saumoja. 
DETERDEK puhdistaa materiaaleja kunnioittaen. 

Yhdellä litralla tuotetta käsittelen:

Terrakotta 1:5                        10-20 m²

Porcellanato 1:5        40 m²

Luonnonkivi 1:5-1:10    20-35 m²

Riittoisuus on suuntaa antava

RIITTOISUUS 

Pakkaukset
Kanisteri (1 litra): pakkauksessa 12 kappaletta. 
Kanisteri (5 litraa): pakkauksessa 4 kappaletta.

HUOMIO
• Säilytä lasten ulottumattomissa.  
• Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön 
jälkeen. 

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 
5 - 30 °C.

SISÄLTÄÄ
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita alle 5%.
Muut ainesosat: hajuste.

MERKINNÄT
Huomiosanat: Vaara
Vaaralausekkeet:
Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
Ärsyttää ihoa.
Turvalausekkeet: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, 
näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Käytä suojakäsineet ja silmien 
/ kasvonsuojain. KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: 
pese runsaalla vedellä.  JOS KEMIKAALIA JOUTUU 
SILMIIN: huuhdo huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. Riisu 
saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 
Sisältää: FOSFORIHAPPO, Alcohols C12-14, 
ethoxylated.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: neste
Haju: pistävä, kukkainen
Tiheys: 1,12 kg/litra
pH: 1,5 (10% liuoksena vedessä)

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen 
tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat 
tutkimukset sekä laboratoriokokeet. Kuitenkin 
meidän vaikutusvallasta riippumattomien 
tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja 
joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti 
tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään 
vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.

Varoitus: 
Älä käytä kiillotetulle marmorille tai materiaaleille, 
jotka eivät kestä happoja. Suorita etukäteen testi 
pienelle alueelle käsiteltävällä pinnalla, jotta varmistat 
materiaalin kestävän tuotetta. Alumiiniosille käytä 
tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti pehmeän sienen 
kanssa.  
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