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Specjalny środek czyszczący do usuwania pozostałości wapna i cementu 
z powierzchni murowanych i betonowych. 
 
Przeznaczenie:  
Preparat do usuwania pozostałości cementu bez trudu usuwa nieuniknione 
często wykwity i naddatki z obmurza i betonu. Ponadto ułatwia usuwanie 
drobnych zabrudzeń. 
 
Materiał:  
Preparat do usuwania pozostałości cementu jest przezroczystą cieczą 
o słabym zapachu. 
 
Sposób użycia:  
Preparat do usuwania pozostałości cementu jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. 
Zanieczyszczoną powierzchnię murowaną lub betonową należy dokładnie zwilżyć. Następnie rozpylić 
preparat do usuwania na powierzchniach do czyszczenia za pomocą opryskiwacza ogrodowego lub 
sadowniczego itp. Gdy naniesiony zostanie preparat, jasne powierzchnie zaczną się „pienić”. Działanie 
preparatu do usuwania pozostałości cementu można wzmocnić przez mechaniczne czyszczenie (np. 
szczotką do szorowania). Może być konieczne powtórne nałożenie, aby całkowicie usunąć 
zanieczyszczenia. 
 
Przed wyschnięciem preparatu oczyszczoną powierzchnię należy spłukać dużą ilością wody od dołu do 
góry.   
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia i chłonności podłoża. Zależnie od rodzaju pracy potrzebne będzie 
około 100–150 ml na m² powierzchni. 
 
Składowanie:  
Przechowywać w miejscu o dodatniej temperaturze. W przypadku dłuższego przechowywania w zamkniętej 
powierzchni preparat do usuwania pozostałości cementu należy przed użyciem wymieszać. 
 
Informacja o składzie zgodna z zaleceniem UE: 
5–15% kwas nieorganiczny, <5% surfaktanty niejonizujące, kwas organiczny, substancje wonne. Zawiera 
kwas solny. 
 
Forma dostawy: 
Butelka 1 l 
Kanister 5 l 
 
Uwaga: 
Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności z użyciem preparatu do usuwania pozostałości cementu 
należy chronić zarówno oczy, jak i dłonie. Zachlapania na ubraniu zmywać natychmiast wodą. 
 
Wszystkie powierzchnie, które nie składają się z betonu, prefabrykatów betonowych, płyt betonowych, tynku, 
jastrychów, klinkieru lub innych materiałów ceramicznych, muszą zostać przykryte. 
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Wskazówki: 
Stosować się do zasad bezpieczeństwa podanych na opakowaniu. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  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 


