
#698 Gel Hammer on käyttäjäystävällinen ja erittäin tehokas 
betoninirrottaja. Aiemmin betoniroiskeiden ja -jäännösten 
poistamiseen oli käytettävä vasaraa, talttaa tai vahvoja happoja. 
Tuloksena oli usein vaurioituneet ja herkästi ruostuvat koneet, 
pinnat ja työkalut. Tämä on nyt historiaa!

HUUHTELU
Huuhtele pinta painepesurilla en-
nen aineen kuivumista. Jos aine on 
kuivunut, levitä uudelleen ja anna 
vaikuttaa ennen huuhtelua puhdis-
tuksen helpottamiseksi.

PIKKUOSAT KASTAMALLA
Pienet osat puhdistetaan tehok-
kaimmin kastamalla ja tuote voidaan 
tällöin laimentaa 50 % vedellä.

HYÖDYT
• Tehokas
• Ei vahingoita alumiinia
• Ei aiheuta ruostumista
• Käyttäjäystävällinen
• Nopeasti biohajoava
• Ei sisällä myrkyllisiksi luokiteltuja 
aineita
• Monikäyttöinen

EI VAHINGOITA MATERIAALEJA 
KUTEN
• Alumiini
• Lasi
• Maalipinnat
• Kumi
• Muovi

IRROTTAA
• Betoni ja sementti
• Kalkkijäämät
• Lentoruoste
• Oksidit sinkitystä teräksestä
• Betonin vaatteista
• Betonihilse betonilattiasta

#698
BETONINIRROTTAJA

GEL HAMMER

698

TEHOKAS
Gel Hammer on ollut markkinoille tulonsa 
jälkeen tehokkain betoninirrotusaine. Sen 
avulla vältetään happojen perinteiset hait-
tavaikutukset metalleihin. Gel Hammer on 
helposti biohajoavaa ja se voi liuottaa jopa 
6 mm betonijäämiä 15 - 60 minuutissa, 
betonin kovuudesta riippuen.

KAKSI TUOTEVERSIOTA
Gel Hammerin tarttuva konsistenssi mini-
moi valumisen pystypinnoilta. Levitetään 
matalapaineisella ruiskulla, antaa hyvän 
ruiskutuskuvion.

Foam Hammer on ei-tarttuva neste, joka 
levitetään matalapainesumuttimella tai 
kiinteämpänä vaahtona vaahdottimella. 
Foam Hammer tunkeutuu nopeammin be-
toniin ja se on parempi vaihtoehto ohuille 
pinnoille ja erittäin tiiviille kalkille.

VAIKUTUSAIKA
Gel / Foam Hammerin annetaan vaikuttaa 
15 - 60 minuuttia täyden tehon saamiseksi, 
betonin paksuudesta riippuen. Jos betoni-
jäämät eivät ole irronneet ennen kuin aine 
alkaa kuivua, levitä uudelleen, märkä = 
aktiivinen.

HUOMAA
Älä käytä alle +5 °C lämpötilassa.
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Läpinäkyvä
Glykolihappo
1,11 kg/L
Kyllä
-7°C
2,8
IBC, 200L, 20L, 4L
ja 1L ruisku
698 (Gel Hammer)
699 (Foam Hammer)

Väri :
Perusaine :

Tiheys :
Sekoitt. veteen :

Jäätymispiste :
pH :

Pakkaus :

Tuotenro :
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