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Isokor® LM
Oblast použití
Isokor® LM (LIMESCALE) je prostředek na odstranění vodního kamene, nečistot a
dezinfekci. Jeho optimální složení zajistí odstranění vodního kamene a tím i převážné části
nečistot, protože ty jsou vázány především na vodní kámen. Přípravek aktivuje čištěné
povrchy před samotnou aplikací nanotechnologických produktů IsoKor, což usnadňuje vazbu
účinných látek na ošetřovaný povrch. Vhodný je na povrchy z následujících materiálů: sklo,
keramika (glazované i neglazované), plasty, nerezová ocel, chrom, lakované povrchy.

Charakteristika
- Výborně, rychle a účinně rozpouští a odstraňuje vodní kámen,
- Má dobrou čistící a částečně i desinfekční schopnost.

Technické údaje
Složení: voda, směs kyselin, tenzidy, aditiva.
Konzistence: slabě zakalený roztok, který je třeba před použitím rozmíchat (protřepat cca 5
sec.).
Specifická hmotnost: 1,03 - 1,06 g / cm³
Nanášení: stříkáním ručním rozprašovačem, štětcem, příp. hadrem, navlhčeným přípravkem.
Spotřeba: cca 100 - 300 ml / m² v závislosti od znečištění podkladu.

Balení
- Láhev o objemu 0,5 l, 0,95 l resp. 1 l s rozprašovačem,
- Kanystr o objemu 5 l,
- Příp. dle požadavků zákazníka.
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Skladování
Teplota skladování: skladovat při teplotách 5 - 35 ° C, nevystavovat přímému slunečnímu
záření. Chránit před mrazem.
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby v původních obalech.

Pracovní postup
IsoKor LM před použitím protřepejte po dobu cca 5 sec. a použijte následovně: na
znečištěný povrch přípravek nastříkejte stisknutím rozprašovače na nádobě nebo rozetřete
štětcem. Nechte působit 3 - 5 minut, dobře opláchněte čistou vodou (cca 3 - 5 l / m²) a
vysušte. Účinnost přípravku můžete zvýšit tak, že po nastříkání přípravek mechanicky
roztíráte po znečištěném povrchu (kartáčem, houbou) 3 až 5 minut a následně stejně
opláchnete čistou vodou. Pokud ještě zůstali na povrchu skvrny po vodním kameni, postup
opakujte, dokud skvrny nezmizí (můžete prodloužit doba působení na 5 - 10 minut). V
případě, že jsou na povrchu zaschlé hrubší nečistoty, tyto odstraňte nejprve mechanicky a
pak použijte Isokor LM. Pokud je to nutné, na dokonalé odmaštění takto vyčištěného povrchu
je vhodné použít Isokor Cleaner.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci s přípravkem dodržujte běžná bezpečnostní opatření jako při práci s chemickými
přípravky. Obsahuje: kyselinu mravenčí. Dráždí oči a kůži. Páry mohou způsobit dýchací
potíže. Při práci zabezpečte dostatečné větrání. Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
Zasaženou kůži omyjte větším množstvím tekoucí vody. V případě kontaktu s očima je
otevřené ihned vymyjte velkým množstvím tekoucí vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V
případě spolknutí vypláchněte ústa vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Recyklujte pouze prázdné obaly. Přípravek je určen k přímému použití.
Ředění příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

Poznámka - Instrukce a informace, které jsou součástí Technického listu výrobku, jsou výsledkem našich zkoušek
a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných
kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů
nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou
aplikaci předem vyzkoušet.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou výrobce ručí za plnou funkčnost výrobku, v případě dodržení
podmínek skladování. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušené.
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