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GAMINIO APRAŠYMAS 

 
PRODUCT N º. : 1.404  

 

DESCA-2F 
Druskų kristalų valiklis 

 

APRAŠYMAS  
DESCA-2F yra cheminis valiklis, skirtas druskų kristalams pašalinti. Produktas žalios spalvos, aštraus kvapo ir 

sudarytas iš neorganinių rūgščių, sustiprintų organinėmis rūgštimis. Sudėtyje turi medžiagų slopinančių koroziją ir 

putų formavimąsi. 

DESCA-2F dėl savo specialios sudėties giliai įsiskverbia į paviršių, sudrėkina jį ir pašalina cemento ir cemento 

skiedinių likučius, druskas ir riebalus. Tinkamai sumaišytas nepakenkia dažams, kai valomas dažytas paviršius. 

 

PANAUDOJIMO SRITYS  
DESCA-2F  rekomenduojamas: 

 Mūriniams fasadams valyti 

 Pašalinti druskų kristalus 

 Nuvalyti cemento likučius nuo metalinių paviršių 

 Statybinių atliekų valymui 

 Mūrinių ir betoninių fasadų natūralios spalvos atstatymui 

  

GAMINIO NAUDOJIMAS  
DESCA-2F  dėl didelės koncentracijos, visada reikia atskiesti vandeniu. Valomas paviršius turi būti gerai 

sudrėkintas su praskiestu DESCA-2F valikliu. Valyti reikia kelias minutes ir galiausiai gausiai nuplauti švariu 

vandeniu. Tam tikrais atvejais, paviršių reikia pašveisti su rūgštims atspariu šepečiu. 

Praskiedimo santykis priklauso nuo valomo paviršiaus, užterštumo lygio ir taip toliau. 

Žemiau pateikiami keli valymo variantai: 

 

Druskų kristalų nuvalymas nuo mūro: 
1.- Sudrėkinkite paviršių su vandeniu; 

2.- Nupurkškite paviršių su praskiestu DESCA-2F valikliu, santykiu 1:4 (1 dalis DESCA-2F su 4 dalim 

vandens); 

3.- Šveiskite su nailoniniu šepečiu pagal plytų liniją; 

4.- Nuplaukite su vandeniu, naudodami maksimalų spaudimą. 

 

Cemento ir cemento skiedinių likučių valymas: 
 Likučiams ant plytelių, mozaikos ir taip toliau, skieskite santykiu 1:3 – 1:5; 

 Valant statybinius įrankius, įrangą, pelėsius ir taip toliau, naudokite nuo gryno iki 1:3 santykiu.  

 

Granito, dirbtinio akmens valymas: 
1.- Sumaišykite DESCA-2F su vandeniu santykiu 1:3 – 1:10, priklausomai nuo valomo paviršiaus porėtumo. 

Kuo didesnis porėtumas, tuo didesnis praskiedimo santykis; 

2.- Išpurkškite valiklį ant paviršiaus; 

3.- Kruopščiai nušveiskite su šepečiu; 

4.- Nuplaukite vandeniu su spaudimu. 

 

Poliruoto akmens valymas: 
Paviršiams, pagamintiems iš dirbtinio arba natūralaus marmuro, keramikinių plytelių ir taip toliau, valyti skiedimo 

santykis turi būti mažiausiai nuo 10 iki 12 dalių vandens. Naudojant tokių paviršių valymui, visada svarbu atlikti 

bandomąjį testą ant mažai matomos vietos, kad surasti geriausia maišymo santykį ir nepažeisti paviršių. 
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GAMINIO APRAŠYMAS 

 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Nepraskiestas dirgina akis ir odą. Dirgina kvėpavimo takus. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus į 

akis, gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. 

 

PAKUOTĖ 
DESCA-2F supakuotas į 30, 50 ir 60 litrų vienkartinio naudojimo bakelius ir 1000 l talpas.  

 

PRIVALUMAI 

 Apnašų valiklis 

 Koncentruotas produktas 

 Gali būti skiedžiamas su dideliu kiekiu vandens 

 Gali būti naudojamas ant metalinių ir akmeninių paviršių  

 

 

 


