CHẤT TẨY XI MĂNG CROCODILE
CROCODILE CEMENT REMOVER

CÔNG DỤNG
Sản phẩm dùng để loại bỏ xi măng bám trên sàn. Với tính năng tẩy vượt
trội nhờ chất hoạt động bề mặt và sự phản ứng hóa học, có thể tẩy
nhanh chóng vật liệu xi măng bám trên bề mặt chịu axit. Định mức sử
dụng: 4 m2

The product is for removing cement struck to floors. Its descaling
property is based on a surface-active agent and chemical reaction that
rapidly removes from acid-resistant surfaces. Yield : 4 Sqm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Dùng trực tiếp hoặc pha loãng tùy vào lượng xi măng cần loại bỏ.
2. Xi măng phải đóng cứng hoàn toàn trước khi tẩy.
3. Xủi sơ bằng xúc trước khi cho "Chất tẩy xi măng Crocodile" lên vết
xi măng.
4. Cho dung dịch lên vết xi măng và để trong 4-5 phút.
5. Rửa sạch bề mặt bằng nước.

1. Apply directly or diluted, depending on tht amount of cement to be
removed.
2. The cement must be fully set before removing.
3. Remove a spatula before applying the "Crocodile Cement Remover".
4. Apply the product and leave it to work for 4-5 minutes.
5. Clean the surface with water.

ĐỀ PHÒNG
• Không nên sử dụng các vật liệu không
kháng axit.
• Thử ở khu vực nhỏ trước khi tẩy toàn bộ.
• Mang dụng cụ bảo hộ khi sử dụng.
• Do not use in non-acid resistance materials.
•

Always carry out a small test before full
application.

• wear protects before use.
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