
 
 
 
 

 
 
 
 

                      CZYŚCIK DO KLINKIERU 

 

 

Właściwości i zastosowanie  

 

Czyścik do klinkieru jest specjalnym środkiem czyszczącym powierzchnie 

zabrudzone przez wykwity wapienne, naloty wapienne, stwardniały osad 

cementowy, brud, sadzę oraz lekkie rdzawe plamy. Czyścik usuwa również z 

powierzchni olej i tłuszcz. Czyścik do klinkieru przeznaczony jest nie tylko do 

czyszczenia powierzchni wykonanych z klinkieru i płytek klinkierowych, ale 

także powierzchni betonowych i wykonanych z betonu licowego. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Wszystkie chłonne i nasiąkliwe podłoża,  przed przystąpienie do ich czyszczenia, 

należy najpierw obficie nawilżyć wodą. Z czyszczonych powierzchni usunąć 

mechanicznie mchy i glony. Czyścik zawiera w swoim składzie różne kwasy, dlatego 

wskazane jest zabezpieczenie elementów chromowanych lub stalowych 

(niezabezpieczonych i pokrytych powłokami ochronnymi) przed możliwością 

wystąpienia korozji. Optymalnie należy takie elementy zdemontować. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Obróbka 

 

Przygotowane podłoże czyścimy twardą szczotką ryżową. W zależności od rodzaju i 

stopnia zabrudzenia czyścik stosujemy po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 lub 

stosujemy środek w stanie nierozcieńczonym. Po czyszczeniu pozostawiamy czyścik 

na podłożu na ok 1015 minut. Następnie szorujemy szczotką i obficie spłukujemy 

wodą. Ciepła woda podwyższa skuteczność działania środka. W przypadku silnych 

zabrudzeń zabieg czyszczenia powtórzyć. Każdorazowo należy czyszczoną 

powierzchnię spłukiwać dużą ilością czystej wody. 

 

Wskazówki  

 

Przed przystąpieniem do właściwego czyszczenia należy w miejscu niewidocznym 

wykonać próbę na tolerancję środka przez podłoże. Podczas pracy należy 

przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, 

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. W 

zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach mogą powstawać podczas pracy 

Czyścikiem do klinkieru oraz w czasie jego wysychania, opary, które mogą podrażnić 

drogi oddechowe  przy pracy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Elementy 

wykończenia wnętrz takie jak np. chromowaną armaturę sanitarną należy dokładnie 

zabezpieczyć (ryzyko korozji). Po wyschnięciu powierzchnię zabezpieczyć Olejem do 

klinkieru lub Impregnatem do elewacji. Nie używać przy temperaturze powietrza i 

podłoża niższej niż +5 ºC 



 
 
 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa kwasy nieorganiczne i organiczne oraz 

niejonowe związki powierzchniowo czynne 

Kolor bezbarwny 

Konsystencja płynna 

Temperatura obróbki 

 

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

 

Zużycie ok. 50  100 ml/m² w zależności od rodzaju i 

stopnia zanieczyszczenia podłoża 

Agresywność wobec stali wykazuje agresywność, ryzyko korozji 

Czyszczenie  w stanie świeżym- woda 

 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w 

miejscu wolnym od mrozu 2 lata od daty 

produkcji. 

Opakowanie 1 l – butelka z tworzywa sztucznego  

2 l – butelka z tworzywa sztucznego 

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. 

 

 


