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Különlegesen előállított tisztítószer mész- és cementfátyol eltávolítására 
beton- és falazott felületekről. 
 
Rendeltetése: 
A cementfátyol-eltávoltó problémamentesen megszünteti falazaton és 
betonon a gyakran elkerülhetetlen kivirágzást és kilúgozódást. Ezenfelül 
kisebb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók vele. 
 
Anyaga: 
A cementfátyol-eltávolító átlátszó, enyhe szagú folyadék. 
 
Feldolgozás: 
A cementfátyol-eltávolító használatra kész, hígítani nem kell. A szennyezett fal- vagy betonfelületet 
nedvesítse alaposan elő. Ezután permetezze rá a tisztítót kerti permetező készülékkel vagy hasonlóval az 
érintett felületekre. A permetezős felhordás közben a világos felületek el kezdenek "habzani". A 
cementfátyol-eltávolító hatása mechanikai tisztítással (pl. gyökérkefével) fokozható. Esetleg többszöri 
felhordás szükséges a szennyeződés maradéktalan eltávolítására. 
 
Mielőtt a tisztító rászáradna, a megtisztított felületet sok vízzel le kell öblíteni alulról felfelé. 
 
Felhasználás: 
A felhasználás a felület szennyeződésének mértéke és szívóképessége szerint alakul. A felhordás módjától 
függően kb. 100 - 150 ml szükséges a felület minden m²-ére. 
 
Tárolás: 
A tárolás fagymentesen történjen. Hosszabb tárolás esetén használat előtt fel kell keverni a cementfátyol-
eltávolítót. 
 
Összetétel EU-ajánlás szerint: 
5 - 15 % szervetlen sav, < 5 % nemionos tenzid, szerves savak, illatanyagok. Sósavat tartalmaz. 
 
Kiszerelés: 
1 l-es üveg 
5 l-es kaniszter 
 
Figyelem: 
A cementfátyol-eltávolítóval végezett minden munkánál védeni kell mind a szemet, mind pedig a kezet. A 
ruhára cseppent szert rögtön le kell mosni tiszta vízzel. 
 
Minden más felületet, amely nem beton, előregyártott betonelem, mosott betonlap, vakolat, esztrich, klinker 
és más keramikus anyag, le kell takarni. 
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Megjegyzések: 
Tartsa be a csomagoláson található biztonsági utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


