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z płytek ceramicznych

 Do zastosowań wewnętrznych i

zewnętrznych.

 Do posadzek i ścian.

 Do usuwania z płytek ceramicznych

utwardzonych zacieków epoksydow-

ych z zaprawy PCI Durapox® NT plus.

 Do zmywania okładzin bezpośrednio

po aplikacji spoiny epoksydowej.

Zakres stosowania

 Gotowy do użycia – nie wymaga

mieszania.

 Konsystencja żelu – nadaje się do

stosowania na ścianach.

 Łatwy w użyciu – może być

nakładany szczotką, pędzlem, szpa-

chelką.

 Rozcieńczalny wodą – może być

dodawany do wody przeznaczonej do

zmywania płytek po spoinowaniu.

Właściwości produktu
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* W temperaturze +23  C i przy wilgotności względnej powietrza 50%.

Baza materiałowa rozpuszczalnikowy roztwór substancji powierzchniowo czynnych

Składniki produkt 1-składnikowy

Gęstość* ok. 1,01 kg/l

Konsystencja żel

Kolor bezbarwny

Trwałość składowania 12 miesięcy

Składowanie w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej stale
+30  C

Opakowanie kanister 5 l, Nr art. / kod EAN 1629/9

Zużycie ok. 0,25 kg/m2

Temperatura aplikacji i podłoża +5  C do +30  C

Dane techniczne

Usuwanie starych zaschniętych 

pozostałości epoksydowych

�1 Przy pomocy szczotki, pędzla lub

szpachelki nanieść na okładzinę

warstwę żelu PCI Spezial-Reiniger Epoxi

o grubości ok. 1 - 2 mm.

�2 Odczekać ok. 15 - 30 minut 

(w przypadku intensywnych i 

zastarzałych zabrudzeń nawet dłużej),

aż pod działaniem pasty stwardniałe 

zanieczyszczenia zmiękną i spęcznieją.

Nie dopuścić przy tym do całkowitego

wyschnięcia żelu.

�3 Przy pomocy twardej gąbki lub 

szpachelki zebrać odspojone 

zabrudzenia.

�4 Zmyć okładzinę czystą wodą.

Ułatwienie zmywania bezpośrednio

po spoinowaniu zaprawą

PCI Durapox® NT plus

�1 Dodać do wody ok. 5% pasty 

PCi Spezial-Reiniger Epoxi. Częściej

płukać gąbkę niż w przypadku 

zmywania samą wodą.

�2 Dodać żel także do końcowego 

zmywania okładziny (nie wcześniej niż

po 2 i nie później niż po 5 godzinach od

spoinowania). Dokładnie zmyć okładzinę

czystą wodą.

Sposób użycia od PCI Spezial-Reiniger Epoxi

 Przed użyciem do usuwania utwardzo-

nych resztek epoksydu zaleca się 

wykonanie prób, umożliwiających

wybór optymalnej metody czyszczenia.

 W przypadku bardzo mocnych 

zabrudzeń, może okazać się celowym

ich uprzednie zmiękczenie 

strumieniem gorącego powietrza i

następnie usunięcie mechaniczne, 

np. szpachelką malarską.

 PCI Spezial-Reiniger Epoxi może po-

wodować uszkodzenie przedmiotów

wykonanych z tworzyw sztucznych. 

W razie wątpliwości zaleca się 

wykonanie odpowiedniej próby.

 Nie spuszczać do kanalizacji produktu,

ani jego roztworu wodnego.

 Naczynia i narzędzia użyte do pracy z

produktem można bezpośrednio 

po użyciu umyć czystą wodą.

Zalecenia i uwagi

Zawiera niejonowe środki 

powierzchniowo czynne. Przechowywać

w miejscach niedostępnych dla dzieci. W

trakcie użycia i schnięcia zapewnić dobrą

wentylację (grawitacyjną, ewentualnie 

wymuszoną). W czasie pracy z produk-

tem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, nie

używać żadnych urządzeń elektrycznych i

udaremnić gromadzenie się ładunków

elektrostatycznych. W razie kontaktu z

oczami lub skórą natychmiast dokładnie

spłukać wodą.
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.

Wskazówki BHP

Dokładnie opróżnione opakowania 

po produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów
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W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców 

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Karta techniczna nr 607 wydanie: Marzec 2021. 
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność. 
Najnowsze wydanie aktualnej  karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 


