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Posebno pripravljeno čistilo za odstranjevanje apnenčastih in cementnih 
meglic na betonskih in zidanih površinah. 
 
Namen uporabe:  
Odstranjevalec cementnih meglic odstrani brez problemov pogosto neizbežno 
cvetenje in razpadanje zidovja in betona. Poleg tega je omogočeno tudi 
enostavno odstranjevanje manjših zamazanosti. 
 
Material:  
Odstranjevalec cementnih meglic je čista tekočina, brez vonja. 
 
Uporaba:  
Odstranjevalec cementnih meglic je pripravljen za neposredno uporabo in ga ni potrebno razredčiti z vodo. 
Zamazano zidovje in betonske površine je treba predhodno temeljito zmočiti. Po tem čistilo napršimo na 
odgovarjajoče površine s pomočjo vrtne pršilke/pršilke za sadno drevje ali s podobnim. Po opravljenem 
pršenju se začne svetla mesta "peniti". Učinek odstranjevalca cementnih tančic lahko pospešimo z 
mehaničnim čiščenjem (npr. s pomočjo krtače). V danem primeru je potrebna večkratna obdelava, da 
zamazanje popolnima odstranite. 
 
Preden se čistilo osuši, je treba očiščeno površino od spodaj navzgor splakniti z veliko količino vode.   
 
Poraba:  
Poraba je odvisna od stopnje zamazanosti in vpojnosti podlage. Glede na način nanosa potrebujemo pribl. 
100-150 ml na kvadratni meter površine. 
 
Skladiščenje:  
Skladiščenje se mora izvajati brez zmrzali. Pri daljšem hranjenju v zaprtih posodah je treba odstranjevalec 
meglenih tančic pred uporabo dobro pretresti. 
 
Sestavine v skladu s priporočili ES: 
5-15 % anorganske kisline, < 5 % neionskih tensidov, organska kislina, dišave. Vsebuje solno kislino. 
 
Dobavna oblika: 
1-l steklenica 
5-l kanister 
 
Upoštevajte: 
Pri vseh delih z odstranjevalcem cementne meglice je treba zaščititi tako oči kot tudi roke. Brizge na obleki je 
treba takoj izprati s čisto vodo. 
 
Vse površine, ki niso iz betona, betonskih montažnih delov, izpranih betonskih plošč, ometov, estrihov, 
klinker opeke ali drugih keramičnih materialov je treba prekriti. 
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Navodila: 
Upoštevajte varnostna navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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