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X-CRETE™, ÇİMENTONUN MOLEKÜLER BAĞLANMA İŞLEMİNİ TERSİNE ÇEVİREREK, KOLAYCA YIKANIP
UZAKLAŞTIRILABİLEN GEVŞEK BİR KUM VE AGREGA KARIŞIMI HALİNE GERİ DÖNDÜREN BİR BETON BAĞ
SÖKME REAKTİFİDİR.

ÇEVRESEL ETKİ:
X-Crete™, zararlı içerik maddeleri veya VOC değerleri muhteva etmeyen, biyolojik olarak bozunabilen bir karışımdır.

UYGULAMALARI:
X-Crete™, kamyonlar, karıştırıcılar, aletler, kalıplar, testereler ve finiş makinelerinden vs. betonu, yüksek
işçilik maliyeti olmaksızın ve çekiç/kesi işlerini bozmadan, çıkarmak için kullanılır.

YARARLARI:

NASIL KULLANILIR:

Sert Mineral Asitleri İçermez: X-Crete™ kuvvetli fakat
naziktir. Betonu yukarıdan aşağı korozif gazlar ile yavaşça
çözmek için muratik aside bağımlı değildir.

X-Crete™’i tam güç kullanın, seyreltmeyin. Uygulamadan önce
betonu ıslatmayın. Aşırı sıcak yüzeylere uygulamayın.
1.

Moleküler Etki: X-Crete™, kum ve agregayı bir arada
tutan moleküler bağları tam anlamıyla bozan organik bir
kompleksleştirici reaktif üzerinden fonksiyon gösterir.
Sonuç ise suyla yıkanarak uzaklaştırılabilen gevşek bir
çamurdur.

2.

İşlemeye Devam Eder: X-Crete™ uçucu mineral asitler
içermediğinden hemen buharlaşmaz veya kuvvetini
yitirmez. Betonun bütün kütlesi tamamen bozunana kadar
fonksiyonunu sürdürür ve kolayca yıkanabilir.

4.

3.

Betonu ıslatarak doyuracak kadar X-Crete™’i betona iyice
püskürtün. Betonun içine işleyerek yumuşatmasına izin verin.
Büyük parçalar için birkaç tur X-Crete™ uygulayın. Kurumasına
izin vermeyin.
Püskürtmeye devam edin ve beton yumuşayana ve su spreyi ile
yıkanabilir hale gelene kadar 20-30 dakika çalışmasına izin
verin.
Aletleri ve parçaları temizlemek için, hepsinin üzerini örtmeye
yetecek kadar X-Crete™’i bir kovaya boşaltın. Aletleri beton
gevşeyene kadar batırın.
Su ile yıkayın ve kurutun.

Güvenli: X-Crete™ deriye karşı korozif değildir ve
ciğerlere zarar verebilecek hiçbir korozif gaz muhteva
etmez. Çelik ve alüminyuma saldırmaz.
Çevreye Karşı Sorumlu: X-Crete™’deki organik asit
muadilleri ve yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak
tamamen bozunabilirdir ve çevreye karşı herhangi bir
tehlike arz etmezler.
Ekonomik: İşçilik, temizlik işinin en masraflı bölümüdür.
X-Crete™ ile işçilik minimuma iner ve böylece tasarruf
sağlanmış olur.

ÖZELLİKLER:
Tip: Kompleksleştirici beton temizleme, uzaklaştırma reaktifi.
Renk: Soluk sarı
Koku: Nil
Toksisite: Düşük. Yutulması halinde zararlı.
VOC: Yok
Yanıcılık: Yanmaz
Bileşimi: Kompleksleştirici organik asit reaktifler, biyolojik
olarak bozunabilir deterjanlar ve yüzey aktif maddeler ve
inhibitörler.
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