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ikke Latarens fugemassen selv om fugene er farget. Den
fjerner de kjemiske saltutslagene som noen ganger kan
danne seg. Spesielt godt egnet til klinker- og teracotta
fliser.

6. BEGRENSNINGER

Bruk aldri Latarens på marmor eller annen kalkholdig
stein. Heller ikke på keramiske fliser eller overflater der
belegget (glasuren) ikke tåler syrer. Bruk gummihansker
ved påføring.

7. PÅFØRING
1. PRODUKT NAVN

Latarens.
Rensevæske for fliser.

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:
+47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Latarens brukes til rengjøring av inn-og utvendig flater
som har flekker av sement, kalk, krystalliseringer, smuss
eller olje.

Væt flatene godt med vann før behandlingen med Latarens
starter. Påfør flytende Latarens med en mopp eller
børste på små flater av gangen. La produktet virke i ca.
5 min-utter, skrubb deretter med en børste eller svamp
for å fjerne eventuelle avleiringer. Fortsett å skrubbe
til alle synlige flekker er borte. Gjenta behandlingen for
hver enkelt flekk. Fjern rensemiddelet fra gulvet med
en svamp eller klut. Vask deretter gulvet flere ganger
med vann, og tørk tilslutt med en ren tørr klut.

8. FORHÅNDSREGLER

Bruk alltid gummihansker. Unngå å få væsken på hud og
klær. Hvis uhellet allikevel skulle være ute, vask med
rikelige mengder med vann og såpe eller soda.

9. EMBALLASJE
1 liter og 5 liter.

4. BRUKSOMRÅDER

Fjerner spor av sement og kalk fra overflaten på keramiske fliser og mosaikk på vegger og gulv. Fjerner også
rester av sementbaserte limtyper og fugemasser. Fjerner
krystaller av kalk og salpeter på keramiske overflater.
Fjerner skitt og rust på aluminium, rustfritt stål og krom.

5. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Latarens er et syrebasert rensemiddel, laget av en spesiell
organisk syre. Syren har den fordelen at den er like virksom
som langt sterkere syrer mot flekker og saltutslag som
har oppstått på grunn av kjemiske forbindelser. Latarens
avgir ikke giftige gasser. Ved korrekt bruk ødelegger
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10. TEKNISKE DATA
LATARENS
Produktidentitet
Konsistens
Farge
Egenvekt
Brennbarhet
Lagring

Pulver
Klar
1.09
Nei
12 mnd. På tørt sted i
orginalemballasje.

Bruksegenskaper
Brukstemperatur

+ 5ºC til + 40ºC

Sluttegenskaper
pH verdi

1.13

Helsefare ihht. EEC

Latarens irriterer.
Skyll rikelig med vann.
Unngå kontakt med hud
og øyne.
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