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Productinformatie

MONUMENTIQUE PASTA C
OMSCHRIJVING

Monumentique Pasta C is een speciale reinigingspasta op basis van het
dinatriumzout van EDTA-hydraat (Ethyleen Diamine Tetra-Azijnzuur) en is
colloïdaal.

KENMERKEN

- Biologisch afbreekbaar
- Onschadelijk voor de ondergrond
- Filmvormend

TOEPASSING

Monumentique Pasta C is geschikt als reiniger voor (zuur- en alkali-)
gevoelige ondergronden, zoals marmer, zandsteen en kalkzandsteen.
Deze materialen zijn vaak toegepast bij monumenten en ornamenten. Door
de filmvorming ook zeer geschikt indien niet met water afgespoten kan
worden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de pasta minimaal 2-3 mm dik aan op de te reinigen ondergrond en
dek de pasta af met PVC-folie om een snelle droging te voorkomen.
Afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid moet de pasta
24 tot 48 uur inwerken.
Verwijder de pasta, na het drogen, als een elastische film.
Reinig de ondergrond na, met een stoomreiniger onder gepaste druk.

THEORETISCH RENDEMENT

1 – 4 m²/ltr.
Het verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en soort
ondergrond.

APPLICATIE CONDITIES

Minimale omgevingstemperatuur
Maximale relatieve vochtigheid
Minimale ondergrond temperatuur
Maximale ondergrond temperatuur

REINIGING APPARATUUR

Direct na gebruik met schoon water.

DICHTHEID (SG)

Onverdund product ca. 1,14 kg / liter

P H WAARDE

Onverdund product ca. 7,5

VERPAKKING

10 liter emmer HDPE

: 5°C
: 100%
: 5ºC
: 35ºC
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MONUMENTIQUE PASTA C
HOUDBAARHEID

Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije
ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

RESTANTEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval,
in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Volgens WMS geen etikettering vereist
Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec .nl

TRANSPORT GEGEVENS

Volgens RID/ADR geen classificatie vereist.

UITGAVE

April 2013
Vervangt alle voorgaande documentatiebladen
Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring.
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De
door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing,
gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

