13-07

T 704 / 1302

KÖSTER AMS-Solution
Hijyenik Temizleme Solüsyonu
Duvar ve tavanların temizlenmesi için solüsyon
Genel Bilgi:

Dikkat Edilecek Hususlar:

Genellikle
duvar
ve
tavan
birleşim
noktalarında gözlenen ve soğuk duvarlarda
yoğuşma sonucu oluşan lekeler sadece su ile
silinerek temizlenememektedir.

+50C’nin
altındaki
sıcaklıklarda
veya
uygulamayı takip eden 24 saat içinde
sıcaklığın +50C’nin altına düşmesi beklenen
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Islak
ve
donmuş
yüzeylere
uygulama
yapılmamalıdır.

KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik Temizleme
Solüsyonu mevcut lekeleri güvenli şekilde
temizlemek için geliştirilmiştir ve pratik
püskürtücü şişesi ile hızlı ve kolayca
uygulanabilmektedir.

Sarfiyat:
KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik Temizleme Solüsyonu
takr. 100 – 250 gr/m2

Kullanım Alanları:
KÖSTER AMS-Paint > Hijyenik Duvar Boyası
uygulamalarında önce duvar ve tavanların
temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli:

Yukarıda verilen değer ortalama değerdir. Gerçek sarfiyat uygulama
şekillerine ve zemin koşullarına göre değişim gösterebilir ve yerinde
numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj:
500 gr püskürtücü şişe

Temizlik işlemi sırasında maske, gözlük ve
eldiven kullanılmalıdır. Temizlik yapılacak
odada pencereler açık olmalı fakat yan
odalara bağlantılı kapılar kapatılmalıdır.
Odadaki eşyalar naylon ile örtülmeli ve
perdeler sökülerek korunmalıdır, kumaş ve
benzeri
yüzeylere
ve
giysilere
uygulanmamalıdır.
Birinci adım: yüzeyler nemli bir bez ile silinerek
kaba bir ön temizlik yapılmalıdır.
İkinci adım: KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik
Temizleme Solüsyonu yüzeylere püskürtülmeli ve
24-48 saat etkimeye bırakılmalıdır.
Üçüncü adım: KÖSTER AMS-Solution > Hijyenik
Temizleme Solüsyonu aynı yüzeylere tekrar
püskürtülmeli ve tekrar 24 saat etkimeye
bırakılmalıdır.
Dördüncü adım: Süre sonunda yüzeyler KÖSTER
AMS-Paint
>
Hijyenik
Duvar
Boyası
ile
boyanabilmektedir.

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında
açılmamış olarak 12 ay raf ömrü vardır.
Soğuk ve dondan koruyunuz.

Güvenlik Uyarıları:
S2

Çocuklardan uzak tutunuz.

S13

Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S24/25

Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.

S46

Yutma halinde derhal hekime başvurunuz.
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Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir.
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir.
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
Revize Tarihi: 19-03-2018

İşbu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda verilmiş olup, uzun seneler süren bir bilgi
birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İşbu sebepten dolayı
sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesi ile sınırlıdır ve “KÖSTER Çalışma Koşulları” başlığı altında açıklanan sınırlar dahilinde geçerlidir. İşbu teknik föy
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.

