
WIM PREPARAT DO CZYSZCZENIA 
ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH 
PREPARAT NA BAZIE KWASU DO USUWANIA 
ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH

  Rozpuszcza zabrudzenia z cementu
  Usuwa białe wykwity węglanu wapnia
  Zmywa z płytek resztki barwnika fugi
  Nie uszkadza spoin
   Działa dezynfekująco

  ZASTOSOWANIE: 
Preparat na bazie kwasu organicznego, przeznaczony do usuwania nalotów cementowych  
i wapiennych. Skutecznie rozpuszcza pozostałości zapraw klejowych na bazie cementu 
i spoinujących oraz wykwity wapienne pojawiające się na powierzchni fug i pł ytek 
ceramicznych. Zalecany do czyszczenia nowo ułożonej okładziny ceramicznej a także do mocno 
zabrudzonych starych płytek.

  WŁAŚCIWOŚCI:
 Rozpuszcza zabrudzenia z cementu i wykwity węglanu wapnia. 
 Usuwa z płytek resztki zaprawy spoinującej. 
 Nie uszkadza spoin.
 Przywraca świeży wygląd starym spoinom.

  SPOSÓB UŻYCIA: 

Czyszczenie nowo położonych płytek.
Do tej czynności można przystąpić po min. 3 dniach. Mocno zmoczyć spoiny w płaszczyźnie 
czyszczonych płytek.  Rozcieńczyć preparat w wodą w stosunku 1:5 i nanieść go np. pędzlem 
i pozostawić na ok. 5 min. Przy użyciu gąbki lub szczotki zmywać zabrudzenia. Przy mocnych 
zabrudzeniach czyszczenie należy powtórzyć lub stosować bez rozcieńczania. Zmyć dużą 
ilością wody.

Czyszczenie wykwitów i starych zabrudzeń.  
Nanieść preparat bez rozcieńczania, na powierzchniach pionowych doprowadzić szybko do 
spienienia poprzez szorowanie i pozostawić na kilka minut. W czasie ok. 15minut, kilkakrotnie 
mocno szorować. Zmyć dużą ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć. 

Czyszczenie codzienne.  
Rozcieńczyć preparat w wodą w stosunku 1:10 i nanieść go np. pędzlem i pozostawić na 
chwilę. Przy użyciu gąbki lub szczotki zmywać zabrudzenia. Przy mocnych zabrudzeniach 
czyszczenie należy powtórzyć. Zmyć dużą ilością wody.

  ZUŻYCIE:
Uzależnione od stopnia rozcieńczenia i intensywności zabrudzenia  ok. 10–20 m2 z opakowania.
 
  SKŁADNIKI: 

Kwas organiczny, substancje powierzchniowo czynne.

  OPAKOWANIE:  
Butelka plastikowa  – 1 l.

  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORY:
Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: 
Nie stosować do marmuru i innych wrażliwych na kwasy materiałów. W celu 
sprawdzenia odporności należy przeprowadzić na niewidocznym fragmencie próbę 
działania preparatu. Chronić przed mrozem.
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