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ACS GREEN CLEANER® İnorganik Asit Esaslı, Tek Bileşenli, 
Etkin Yüzey Temizleyici

®

UYGULAMA PROSEDÜRÜ/YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesi yüzeyin kuru olmasına özen göstermek yeter-
lidir. Yumuşak ve hassas yüzeylerde dikkatli davranmak gerekir.

KARIŞTIRMA
ACS GREEN CLEANER®, tek bileşenli bir üründür. Çok hassas 
yüzeylerde 1:1 oranında su ile inceltilerek kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
ACS GREEN CLEANER®, püskürtme yada daldırma yöntemi 
ile yüzeye serildikten sonra 5 ila 10 dakika beklemeye alınma-

lı, malzemenin yüzeyde kurumasına izin vermeden, sert kıllı bir 
fırça yardımı ile ovalanarak yüzeyler su ile doyurulmalıdır. Aşırı 
kirli alanlarda uygulama birkaç kez tekrarlanması gerekir.  

SARFİYAT
Mevcut zeminin gözenekliliğine ve kirliliğine bağlı olarak 100 
-200 gr/m2’dir. 

ALETLERİN TEMİZLİĞİ
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar temiz su ile 
temizlenebilir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
ACS GREEN CLEANER®   İnorganik Asit İçerikli
Renk Yeşil
Yoğunluk 1,00 kg/lt (20°C de)

NOT: Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

 ■ Tanımı
ACS GREEN CLEANER®, tek bileşenli, inorganik asit içerikli, 
ozon, solvent, ağır zehirli metaller ve kromatlar içermeyen son 
derece etkin bir yüzey temizleme malzemesidir.

 ■ Kullanım Yerleri
 • İç ve dış mekanlarda,  düşey ve yatay  uygulamalarda.
 • Tuğla  yüzeylerdeki  kireç kusmalarının  temizlenmesinde.
 • Yüzme havuzlarındaki kireç, mantar ve yosun kalıntılarının 
temizlenmesinde.

 • Seramik, fayans ve granit aralarındaki kirli derzlerin temizlen-
mesinde,

 • Doğal taşlar, traverten, cotto ve tuğla yüzeylerinin etkin te-
mizliğinde.

 • Aynı zamanda bir çok yüzeylerde pas çözücü olarak kullanılır. 

 ■ Avantajları
 ■ Tek bileşenli, kolay uygulanır.
 ■ Beton ve taş yüzeylerin gözeneklerine derinlemesine nü-
fuz eder.

 ■ 1:1 oranında sulandırılarak kullanılır.
 ■ Ekonımik ve çok hızlı sonuç sağlar.
 ■ Çam kokuludur.
 ■ Kir ve bakteri oluşmuş derz aralarını tahriş etmeden mü-
kemmel temizler.

 ■ Çok hızlı ve son derece etkilidir. 
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Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ, sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki  ve/veya hatalı sonuçlardan ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI 
ANONİM ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Bu teknik döküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2019) 

Sorumluluk 

®

ACS GREEN CLEANER® İnorganik Asit Esaslı, Tek Bileşenli, 
Etkin Yüzey Temizleyici

AMBALAJ
ACS GREEN CLEANER® 5 kg bidonlarda.

DEPOLAMA KOŞULLARI
Açılmamış orijinal ambalajında, +10 ile +25 derece sıcaklıktaki, 
serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa 
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk 
giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depo-
lamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

ÖNEMLİ NOT : 
ACS GREEN CLEANER® uygulaması yapılırken daima (İÇ ME-

KANDA) iyi bir havalandırma ortamı yaratılmasına dikkat edil-
meli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, maske ve eldiven 
kullanmaya özen gösterilmelidir. Uygulama alanlarının iyice ha-
valandırılması, ortamda sigara içilmemesi ve elektrik kısa devre  
yapılmamasına özen gösterilmelidir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları’na uygun iş 
elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. 
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, 
bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi 
halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması duru-
munda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına 
yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. 
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