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BERT 27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ypač stiprus valiklis granitui, keramikai, cementui  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Produkto aprašymas: 
 
Ypatingos koncentracijos rūgšties pagrindo valiklis granitui, cementui. Priemon÷ valo paviršius 
nuo įvairių rūšių neorganinio purvo ir  turi būti naudojama labai atsparioms d÷m÷ms ant akmens ir 
keramikos šalinti. Tinka naudoti rūdžių šalinimui. Gali būti naudojama ir giliam labai purvinų 
grindų valymui (fabrikuose, dirbtuv÷se ir t.t.). 
 
Panaudojimas: 
 

• Granito, smiltainio, dirbtinio akmens, betono valymui 

Techniniai duomenys: 

Spalva Bespalv÷, skaidri 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1,07 
PH 0,5 +/- 0,2 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Atskieskite produktą grynu vandeniu. Grindų valymui naudokite priemonę su grindų šluoste, 
palikite 5-10 minučių, nutrinkite šepečiu, labai gerai nuplaukite vandeniu, tuo pačiu metu valydami 
likučius kempine ar šluoste.  

Atskieskite produktą vandens kiekiu, priklausomai nuo purvo, kurį reikia pašalinti. Siūlomos šias 
proporcijas: 

• Nuvalyti cemento, kalkių skiedinio, gipso d÷m÷ms atskieskite 30 ml priemon÷s vienu litru 
šilto vandens.  

• Nuvalyti rūdžių, riebalų ir kitas d÷mes, atskieskite 50 ml priemon÷s vienu litru šilto 
vandens. 

Specialūs patarimai: 

• Produktas yra rugšties pagrindo, tod÷l rekomenduojama gerai nuplauti vandeniu visas 
darbui naudotas priemones.  

• Rekomenduojama nenaudoti BERT-27 poliruotam marmurui, kalkingiems 
akmenims ir bet kokioms rūgščiai jautrioms medžiagoms. 

• Prieš naudojant atidžiai perskaitykite instrukcijas ant pakuot÷s. 

Padengimas: 
 
Bendrai valant akmens paviršius įmanoma padengti virš 80 kv.m vienu litru priemon÷s. Tai 
priklauso nuo purvo, kurį reikia pašalinti, kiekio. 
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Įpakavimas: 
 
Indai po 1 L; 5 L; 25 L 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


