
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUWACZ NALOTU CEMENTOWEGO 

Właściwości i zastosowanie 

 

USUWACZ NALOTU CEMENTOWEGO to specjalny środek do usuwania nalotów 

cementowych, zabrudzeń, pozostałości zapraw cementowych oraz do 

usuwania wykwitów cementowych. Preparat można stosować na płytkach 

ceramicznych i mozaice ceramicznej, klinkierze, płytkach elewacyjnych. W 

swoim składzie zawiera organiczne i nieorganiczne kwasy oraz katalizatory 

ujemne. 

 

 

Przygotowanie podłoża 

  

Oczyścić powierzchnię z piasku, pyłu i innych luźnych, niezwiązanych z podłożem 

zanieczyszczeń. Przed użyciem preparatu należy czyszczoną powierzchnię zwilżyć 

wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia zabezpieczyć. 



 
 
 
 
  

 

 

Obróbka 

 

W zależności od stopnia zabrudzenia możemy go używać w stanie 

nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w stosunku od 1:1 do 1:5. Zabrudzoną 

powierzchnię zwilżamy płynem, następnie intensywnie szorujemy, najlepiej 

twardą szczotką, a następnie spłukujemy dużą ilością czystej wody. Przy bardzo 

mocnym zabrudzeniu powierzchni czynność powtarzamy. Po każdorazowym 

szorowaniu należy czyszczona powierzchnię starannie spłukać czystą wodą nie 

pozostawiając preparatu na okładzinie.  

 

Wskazówki 

 

Środka nie należy stosować do mycia płytek i powierzchni z materiałów wrażliwych 

na kwas oraz kamieni naturalnych i sztucznych zawierających w swoim składzie 

wapno i gips. Części chromowane lub ze stali szlachetnej należy dobrze 

zabezpieczyć. Niebezpieczeństwo kauteryzacji ( trawienia ). Przed przystąpieniem 

do właściwego czyszczenia należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę na 

odporność materiału na kwasy. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i 

nosić środki ochrony osobistej ( rękawiczki, okulary ). Unikać zanieczyszczenia 

skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast 

przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Drażni skórę, trzymać 

z dala od dzieci. W razie zetknięcia się ze skórą, przemyć dużą ilością wody i 

skonsultować się z lekarzem. 



 
 
 
 
Informacje techniczne  
 
 
 
 
 
 
 

Baza materiałowa <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych 

oraz kwasu solnego; kwasy organiczne i kwasy 

nieorganiczne 

Kolor lekko żółtawy 

Konsystencja płynna 

Zużycie Ok. 50-100ml/m² w zależności od stopnia zabrudzenia 

Czyszczenie w stanie świeżym i związanym benzyną lakową 

Temperatura stosowania Od +5°C do +30°C 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu 

wolnym od mrozu 2 lata od daty produkcji od daty 

produkcji. 

Opakowanie 1l – butelka z tworzywa sztucznego 

 

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.   14.04.2021 r. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


