
 

CT 55 

DETERGENT NA KISLINSKI OSNOVI 

 
 
OPIS 
CT 55 je detergent sestavljen iz srednje močne mešanice površinsko aktivnih snovi in anorganskih kislin z zaviralci 
dodatne korozije. Namenjen je čiščenju vseh površin odpornih na kisline. 

 

ZNAČILNOSTI 
Videz: tekočina                                                                 Vnetišče: nevnetljiv 
Barva: svetlo zelena                                                         Topnost v vodi: popolna 
Vonj: značilen                                                                   pH: kislina 
 

UPORABA 
CT 55 detergent na kislinski osnovi je idealen za odstranjevanje ostankov cementnega mleka, fugirnih mas, 
solitra mavca, apna in cementnih izlivov po zaključku montaže kamnitih oblog. Posebno primeren je za 
čiščenje in vzdrževanje tlakov iz: granita ( žagan, žgan in poliran ), porfida, granitogresa, cotta. Odstranjuje 
tudi madeže rje, plesni in mineralnih nanosov. Namenjen je profesionalni uporabi. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
CT 55 redčimo v topli ali mrzli vodi v razmerju 1:5 do 1:10 ali več v odvisnosti od stopnje zamazanosti, vrste 
materiala in predhodno opravljenega poizkusa. Detergent nanesemo enakomerno na površino s plastično metlo, 
čopičem, čistilnim strojem in ga pustimo delovati potreben kontaktni čas, glede na predhodno opravljeni preizkus. S 
čistilnim strojem (ščetka, filc) ali ročno s plastično ščetko odstranimo nečistočo s površine. Ostanke nečistoče 
skrbno odsesamo z sesalcem za tekočine, izperemo s tekočo vodo in ponovno odsesamo. Nevtralizacijo očiščene 
površine lahko izvršimo z bazičnim sredstvom (GS 10) in še enkrat dobro izperemo z vodo. Površine čistimo po 
sektorjih 5-10 m² naenkrat in postopek po potrebi ponovimo. CT 55 uporabljamo na predhodno testiranih in ne 
preveč občutljivih površinah. 

 

PORABA 
Poraba sredstva CT 55 je 1 liter /5-40 m² , odvisno od stopnje zamazanosti. 

OPOZORILA 
Zaradi vsebnosti močnih anorganskih kislin je proizvod koroziven. Izogibati se stiku s kožo in očmi zaradi dražečih 
učinkov. Uporabljati gumijaste, plastične ali neoprenske rokavice in zaščitna očala. Hraniti proizvod v hladnem in 
prezračenem prostoru. Pred uporabo je priporočljivo preučiti varnostni list. 

RAZLITJE 
V primeru naključnega razlitja proizvoda absorbirati z neaktivnimi, negorečimi materiali. Nevtralizirati z apnom, s 
sodavico, kalcijevim karbonatom ali sodo bikarbono in shraniti v ustrezne posode, namenjene za odstranitev. Nato 
z vodo izprati površino in prizadete materiale. 

EMBALAŽA 
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov. 

 
VARNOSTNA OPOZORILA 
R36/37/38 - Draži oči, dihala in kožo. 
S1 - Hraniti zaklenjeno. 
S2 - Hraniti izven dosega otrok. 
S3/7 - Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem. 
S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi. 
S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo. 
S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. 
 
Vse informacij na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je 
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in 
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni. 
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