
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
حالل و تمیـزکننده ها

پاک کننده و حالل دوغاب و مالت سیمانـی از سطوح

Struclean CM11

خالصه ای از محصول

ن CM11 یک پاک کننده دوغاب و مالت سیمانـی اسیدی می باشد  اکل�ی اس�ت

که با واکنش با مالت سیمانـی سطوحی که با مواد سیمانـی کثیف شده  اند 

بکار می رود.

موارد كاربرد 

- جهت پاک کردن مالت و دوغاب سیمانـی از کاشـی، رسامیک، آجر، بتـن، 

پرسالن و سنگ آلوده به مواد سیمانـی

- پاک کردن شوره و شستشو سطوح نما قبل از اجرای پوشش های محافظ

 و مزایا
گ

ویژ�

- قدرت حاللیت باال مصالح پایه سیمانـی

- راحتـی استفاده و کاهش هزینه ها

اطالعات محصول

ن رنگشکل ظاهری مایع س�ب

در 20 درجه سانتـیگراددانسیته  1 /1 ±0 /0 5  gr/cm3

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 5 تا 
35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

گالن های 4 و 20 کیلوگرمیبسته بندی

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ایط و ضخامت مالت سیمانـی متفاوت می باشد  میـزان مرصف: بسته به رسش

ن گردد. حدودا هرلـی�ت محصول می تواند 10  و باید با آزمایش در محل تعیـ�ی

تا 20 م�ت مربع از سطح آلوده را پوشش دهد. 

ی مخلوط گردد.  ن اختالط: محصول آماده مرف می باشد و نباید با چ�ی

 مواد سیمانـی به�ت است که 
گ

آلود� نحوه اعمال روی سطح: سطح دارای 

ن CM11 را با  قلم مو روی سطح  اکل�ی قبل از اعمال حالل مرطوب گردد. اس�ت

اعمال کنـید و 10 تا 15 دقیقه زمان دهید و پس از آن با فشار جت آب 1500 

ی سطح شسته شود. psi و از فاصله 15 تا 20 سانتـیم�ت

محدودیت ها

- به دلیل اسیدی بودن به هیچ وجه با دست تماس پـیدا نکند و از دستکش 

ضد اسید برای کار با آن استفاده شود. 

- برای سطوح طبـیعی پولیش شده مثل سنگ گرانـیت استفاده نگردد

- برای سطوح فلزی مانند فوالد، استـیل، آلومینـیوم و ... استفاده نگردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

ن CM11 در محیط زیست ریخته نشود و هر  اکل�ی به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

به دلیل اسیدی بودن در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت 

کند. برای مرف به�ت است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده 

گردد. برای اطالعات بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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