
 
 
 
 

 
 
 
 

                      CZYŚCIK DO KAMIENI I FUG 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

CZYŚCIK DO KAMIENI I FUG przeznaczony jest do usuwa zabrudzeń z rdzy, 

oleju, tłuszczu, pyłu, sadzy, pleśni i grzybów z powierzchni wykonanych z 

kamienia naturalnego, cegły klinkierowej, cegły licowej, płytek gresowych oraz 

kostki brukowej. Doskonale czyści ogrodowe elementy dekoracyjne i płyty 

nagrobkowe wykonane z kamienia naturalnego. Usuwa również zabrudzenia z 

zanieczyszczonych fug podłogowych i ściennych wykonanych z zapraw 

mineralnych. Może być stosowany do czyszczenia na powierzchniach szklanych 

i z tworzyw sztucznych oraz na powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i 

miedzi. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Oczyścić powierzchnię z piasku, pyłu, liści, mchów oraz luźnych, niezwiązanych 

z podłożem warstw. Przed użyciem czyścika należy czyszczona powierzchnię 

zwilżyć wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia zabezpieczyć. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Obróbka 

 

Przy silny zabrudzeniach podłoża, stosować środek w postaci nierozcieńczonej. W 

przypadku niewielkich zabrudzenia można preparat rozcieńczyć w stosunku 1:1. 

Środek nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na ok. 10 minut i pozwolić 

mu działać. Czyścić przez szczotkowanie. Rozpuszczony brud usunąć zwilżoną w 

wodzie gąbką lub szmatką. Przy bardzo mocnym zabrudzeniu należy czynność 

powtórzyć. Do czyszczenia można używać zimnej wody, jednak użycie ciepłej wody 

zwiększa skuteczność czyszczenia 

 

 

Wskazówki  

 

Przed przystąpieniem do właściwego czyszczenia zawsze należy w miejscu 

niewidocznym wykonać próbę. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny, 

ale 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 czystej, bieżącej 

wody i skontaktować się z lekarzem. Do mycia dobrze jest używać ciepłej wody. Po 

wyschnięciu zabezpieczyć Impregnatem do elewacji lub Impregnatem do kamienia. 

Nie używać przy temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5 ºC. Nie stosować 

do marmuru, kamienia wapiennego i trawertynu. 



 
 
 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa środki powierzchniowo czynne wraz z 

dodatkami 

Kolor bezbarwny 

Konsystencja płynna 

pH (20% roztwór; +25°C) 10  

Temperatura obróbki 

 

Podłoża i powietrza od +5°C do + 25°C 

 

Zużycie ok. 1 l na 2040m² w zależności od rodzaju i 

stopnia zanieczyszczenia podłoża 

Agresywność wobec stali nie wykazuje (stal nierdzewna, aluminium, 

miedź) 

Czyszczenie  w stanie świeżym- woda 

 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w 

miejscu wolnym od mrozu 36 m-cy od daty 

produkcji. 

Opakowanie 500 ml – butelka z tworzywa sztucznego, z 

dozownikiem 

Utylizacja puste i czyste opakowania można wyrzucać do 

pojemników na tworzywa sztuczne 

 
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 wy- mogów 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. 

 

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. 

 

 


