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Obszary stosowania 

Do wszystkich powierzchni elewa-
cji z klinkieru, cegły i kamienia 
naturalnego jak również do rzeźb. 
Nie nadaje się do muru licowego  
z cegły wapienno-piaskowej. 
Właściwości produktu 

Gotowa do stosowania, lekko kwa-
śna, tiksotropowa pasta do czysz-
czenia elewacji z klinkieru, cegły i 
kamienia naturalnego. Wskutek 
niewielkiej kwasowości pasty uby-
tek substancji czyszczonej jest 
bardzo mały. Wstępne zmoczenie 
powierzchni jest zalecane jedynie 
w przypadku wysokich temperatur. 
Przy stosowaniu na piaskowcu 
zawierającym dużo żelaza (np. na 
piaskowcach żółtych) nie następu-
je pogłębienie koloru. Ciemne ro-
dzaje kamienia mogą ulec rozja-
śnieniu w wyniku długiego czasu 
pozostawiania pasty na elewacji. 
Zalecamy wykonanie powierzchni 
próbnych. Tiksotropowy charakter 
preparatu umożliwia czyste i praw-
ne wykonanie prac, materiał nie 
spływa. 
 
 

Sposób stosowania  

Przed zastosowaniem należy za-
sadniczo wykonać w mało widocz-
nym miejscu powierzchnię próbną.  
Pastę Remmers Fassadenreiniger-
Paste nanosi się równomiernie 
pędzlem angielskim, ławkowcem 
lub wałkiem z fakturą skórki ja-
gnięcej na suche powierzchnie 
przeznaczone do oczyszczenia. 
Materiał pozostawia się na 2-5 
minut, jednak nie można dopuścić 
do jego wyschnięcia, nie należy 
także zwilżać powierzchni. Na-
stępnie zmyć dużą ilością wody 
pod ciśnieniem (myjka wysokoci-
śnieniowa). W przypadku głębo-
kich spoin należy zmywać po-
wierzchnie szczególnie intensyw-
nie. Miejscowe mocniejsze zabru-
dzenia należy mechanicznie prze-
trzeć twardą szczotką (przed zmy-
waniem). Po zmywaniu w zagłę-
bieniach nie mogą pozostawać 
resztki substancji czynnej 
 

Temperatura stosowania: 
Nie stosować przy temperaturach 
obiektu <+5 ºC oraz >+30 ºC. 
Wskazówki 

Przylegające powierzchnie, szcze-
gólnie ze szkła, drewna, metalu itd. 
należy przykryć, a także chronić 
rośliny i drzewa. Przed wykona-
niem ewentualnej impregnacji 
ochronnej trzeba odczekać wy-
starczający czas! Podczas stoso-
wania pasty i czyszczenia wysoko-
ciśnieniowego nosić rękawice 
ochronne, ochronę twarzy i ubra-
nie ochronne. 
Narzędzia, czyszczenie  
Twarda szczotka, szczotka do 
szorowania, pędzel angielski, ław-
kowiec, wałek z fakturą skórki ja-
gnięcej, myjka wysokociśnieniowa. 
Myć wodą po użyciu. 
 

Dane techniczne produktu 

Odczyn pH: 5 
Lepkość: 1200 mPa•s 
Nośnik: woda 
Wygląd: tiksotropowa pasta  
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0666 

Fassadenreiniger-Paste 
Preparat zawierający fluorki 
 
 
 
 

       

 

Produkt wodny Do zastosowań 
zewnętrznych 

Temperatura 
stosowania 

Malowanie 
pędzlem, wałkiem 

Łączne zużycie Przechowywać  
w miejscu zabez-
pieczonym przed 

mrozem 

Okres przechowy-
wania 

 

 
 

               

               

 



Strona 2 z 2 

 
0666 IT 08.15 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 kg, 5 kg i 30 kg. 
 
Zużycie: 
Zależnie od stopnia zabrudzenia 
min. 0,1 kg/m2. 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chłodnym 
ale chronionym przed mrozem co 
najmniej 3 lata. 
Zbieranie i usuwanie wody  
użytej do zmywania                

Resztki substancji czynnej i zawie-
rająca substancję czynną woda 
użyta do zmywania nie mogą do-
stać się do kanalizacji deszczowej. 
Brudną ciecz należy zebrać 
i zgodnie z lokalnie obowiązujący-
mi przepisami przekazać firmie 
zajmującej się utylizacją / wprowa-
dzić do kanalizacji.   
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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