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Teknik Veri Sayfası 
 

Alg ve Yosun Sökücü DM  

 
Sürüm 1.2 

16.05.2018 tarihli 

Bu sürüm en güncel durumdadır.  
 

 

 
 

 

ProtecD DM bir mineral yüzey temizleyicisidir.  

Yosun ve liken gibi inatçı yeşil örtüyü ortadan kaldırır. Kullanım için en etkili yol 

bir basınçlı yıkayıcı yardımıyladır. ProtecD sayesinde kirler hızlıca ortadan 

kaldırılır.  

 

ProtecD DM, sodyum dioksit içeren sulu bir karışımdır. 
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İletken olarak suyu kullanır ve kılcal hareket sayesinde taşıyıcının derinliklerine 

yayılır. Minerallere nüfuz ettikten sonra, bitki örtüsünü kalıcı olarak yok eder. 

 

UYGULAMA ALANLARI: 

• Doğal ve suni taşlar 

• Beton ve harç, sıva ve cephe sıvaları  

• Terakota, fayans, kayrak, fiber çimento 

YATAY - DİKEY / İÇ – DIŞ ZEMİNLER İÇİN 

Zeminleri temizledikten sonra koruma sağlamak için Mineralizör F2 PREMIUM 

veya TF PREMIUM ile işlem yapmanız önerilir. 

 

ÖZELLİKLER: 

• Derinlemesine nüfuz eder.  

• Ürün sulu fazdadır, yanıcı değildir.  

• Çözücü madde içermez, V.O.C. (uçucu organik bileşen) içermez ve 

Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği 1999/13/EC maddesine göre 

organik bir üründür.    

• Üzerinde işlem yapılan zeminin görünümünü veya dokusunu değiştirmez. 

 

AMBALAJ BİRİMLERİ: 

Paketler: 5 l 

 
 

UYGULAMA: 

ProtecD DM kullanıma hazırdır. Seyreltmeyin! 

Kullanmadan önce iyice çalkalayın.  

Bitkiler, metaller ve cam yüzeyler kullanımdan önce ürünün temas 

edemeyeceği bir şekilde korunmalıdır. 

Uygulamada kullanılabilecek araçlar: fırça veya düşük basınçlı şırınga.  

Substrat ProtecD‘ye iyice doymuş olmalıdır. Bir defalık uygulama yeterlidir. 

 

 

  

TECHNISCHE DATEN: 

Renk:                                                       yok                                           

Koku:                                                       yok 

Suda çözünürlük [hacim/hacim]:       tamamen  

19 °C’de bulunduğu hâl:                     sıvı 

pH değeri :                                            12± 0,5  

Kaynama noktası [°C]:                        100 °C  

Yoğunluk:                                              1,10 Kg/l 
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KULLANIM: 

Aşağıdaki değerler rehber olarak kabul edilmedir: 

Uygulama: Alt tabakaya göre litre başına 5 m² ile 10 m² arasında. 

 

EKİPMANIN TEMİZLENMESİ: 

Aletleri ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.  

 

DEPOLAMA: 

5 °C'nin üzerinde bir sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklayın. 

Kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatın. 

 

KULLANIM SINIRLAMALARI: 

• Herhangi bir boya veya sentetik kaplamayla kaplı zeminler üzerinde 

kullanmayın.  

• Bitkiler ve organik maddeler üzerine sıkmayın.  

• Metaller üzerinde kullanmayın.  

 

TAVSİYELER: 

Tercihen eldiven ve gözlükle çalışın. 

Vernikli yüzeyleri, pencereleri, metal yüzeyleri ve bitkileri koruyun.  

Kazayla sıçrama durumunda hemen su ile yıkayın.  

Çok sıcak veya yağmurlu havalarda kullanmayın.  

Başka bir ürün ile seyreltmeyin veya karıştırmayın 

 

GÜVENLİK:  

Solunum Sisteminin Korunması:  Herhangi bir işlem gerekli değil 

El Korunması:     Eldiven giyin.  

Cilt Korunması:     Koruyucu kıyafet giyin.  

Göz Korunması:   Koruyucu gözlük takın, göze yanlışlıkla 

sıçraması durumunda su ile iyice durulayın. 

Mümkünse işlemden önce lenslerinizi çıkartın.  

Yutulması Durumunda:   Bir doktora danışın, paketin etiketini 

gösterin.       

Tehlikeli ürün, deriyle ve gözlerle temas durumunda yanma riski söz 

konusudur. 

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN   

 

Teknik sorularınız için: 

contact@protecd.com 

www.protecd.com 

 

http://www.protecd.com/

