
Family 
Consilex 

Product Lines 
§ Infratech 
§ Sanageb 
§ Floor 

 

Компоненти Външен вид 
Едно-компонентен Течност 

 
 

Описание на продукта  
DETERG FLOOR - HC е биологичен детергент за въглеводороди, течен разпадащ продукт на базата на 
избрани микроорганизми със способност за незабавно разграждане на въглеводороди (HC) и 
органични остатъци. Използва се за почистване на твърди и полупорьозни повърхности, замърсени с 
въглеводороди и минерални масла в индустриалния и нефтохимическия сектор. Подходящ за 
почистване на подовете на бензиностанции, индустриални подове, металообработващи работилници, 
автомобилни работилници и др. 

 
Общи характеристики 

Разреждането на продукта с чиста вода без примеси, което обикновено се извършва, варира от 1 до 3% 
(например: 10 литра вода + 0,1 / 0,3 литра DETERG FLOOR-HC). За повърхности, особено импрегнирани с 
въглеводороди, като механични работилници, бензиностанции и др., се препоръчва 5% разреждане, 
което може да се увеличи до 10%. 

 
 

Консумация 
Променлива в зависимост от извършеното разреждане със вода, порьозността на субстрата, 
дълбочината на проникване на въглеводородите и степента на третираната площ. Може да са 
необходими повече приложения, за да се постигне пълно отстраняване на вредните импрегнанти. 

 
 

Сфери на приложение 
Дълбоко почистване на индустриални подове, засегнати от петна от въглеводороди (HC), като 
гаражи, паркинги, механични работилници, докове, автомайстерни и др. 

 
 

Основни характеристики 

Плътност: 
1700 ¥ 1705 гр/см³ 

Незапалим 
 

Без разтворители 
 

Налични цветове 
Жълт 

 
 

Технически характеристики 
 

pH: 7.0 ¦ 9.5 _ 

Съдържание на летливи органични съединения 
(ЛОС): 9.51 %
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Вид 
Препарати за почистване, отстраняване на котлен камък и 
отстраняване на сажди (смог) 
Функционални категории 
§ Дълбоко почистване на повърхности 

Материал 100% екологичен 

Срок на годност: 
12 месеца 

Използвайте предпазни ръкавици 

Почистване на инструменти Позволени повърхности 

§ Вода § Бетон 
§ Стомана 

CSX.0394 

DETERG FLOOR - HC 

Биологичен почистващ препарат за 

бързо елиминиране на 

въглеводороди и минерални масла 

(HC) 

Опаковки 
- Туба 5 l 

Приложение 
- Разливане 
- Четка 

http://www.azichem.com/
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Подготовка на повърхностите  
                                                                                               Препоръчва се повърхностите, които ще бъдат третирани предварително да се почистят от разтворими 

соли и замърсявания, както и ронливи и със слаба адхезия части. Винаги е от съществено значение да се  
запълнят празнините, по -големи от 0,3 мм. Нанесете върху сухи повърхности. В случай на дъжд или 
повърхностно измиване, изчакайте субстратът да изсъхне.  

 
 

 

Инструкции за употреба 

Разклатете добре DETERG FLOOR-HC преди употреба. 
Разредете продукта според вашите нужди. 
Изсипете продукта, разреден с вода, директно върху обработваната повърхност и го разнесете с 
четка с дълъг косъм, валяк или подходяща гумена шпатула. Изчакайте необходимото време 
продуктът да подейства добре (обикновено отнема няколко часа) и след това почистете 
обработената повърхност с много вода. 
Може да се наложи повторение на операцията върху особено порести повърхности и особено 
импрегнирани с въглеводороди. 
ВНИМАНИЕ: За да работи продуктът правилно, третираната повърхност трябва да остане мокра с 
разтвора. Поради тази причина избягвайте да го нанасяте на слънце или в среда, изложена на 
високи температури. 

 
 

Складиране и съхранение 
Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в свежа и суха среда, като 
избягвате замръзване и пряка слънчева светлина. Неадекватното съхранение на продукта може да 
доведе до загуба на реологични характеристики. Съхранявайте продукта при температура между +10 ° C 
и +30 ° C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждения, предпазни мерки и екология 

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за използване на този продукт, 
включително в този лист с данни и в крайна сметка предоставени устно или писмено, съответстват на 
настоящото състояние на нашите научни и практически познания. 

Всички докладвани технически данни и данни за производителността са резултат от лабораторни 
тестове, проведени в контролирана среда и по този начин могат да бъдат предмет на промяна във 
връзка с действителните условия на изпълнение. 

Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с 
неправилна употреба на продукта или свързана с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, 
несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. 

Желаещите да използват продукта трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ за 
предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност. 

Техническите и характеристични подробности, съдържащи се в този информационен лист, се 
актуализират периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уеб сайта: 
www.azichem.com. Датата на преразглеждане е посочена в пространството отстрани. Текущото 
издание отменя и заменя всяка предишна версия. 

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете най-новия Информационен лист за 
безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, фрази за риск и друга 
информация относно безопасното транспортиране, използване и изхвърляне на продукта и неговата 
опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com. 

                                                                                                Забранено е изхвърлянето на продукта и/или опаковката в околната среда. 
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                                                                                                                                                                    DETERG FLOOR - HC се произвежда/разпространява от 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy 
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398 
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