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Obszary stosowania 

Dokładne czyszczenie z brudu, 
nawarstwień zabrudzeń, kurzu, 
oleistych i tłustych osadów na pod-
łożach mineralnych, takich jak 
tynk, mur, beton, kamień natural-
ny. 
 
Właściwo ści produktu 

Remmers Schmutzlöser jest efek-
tywnie działającym roztworem 
substancji powierzchniowo-
czynnych.  
Dzięki wysokiej aktywności osiąga 
się optymalny wynik czyszczenia.  
Schmutzlöser jest środkiem słabo 
pieniącym i ulegającym biodegra-
dacji. Produkt może być stosowa-
ny zarówno do mycia ręcznego jak 
i w urządzeniach do czyszczenia 
wodą pod wysokim ciśnieniem i 
gorącą parą. Działa zmiękczająco 
na wodę. 
 
Sposób stosowania  

W zależności od stopnia zabru-
dzenia i techniki czyszczenia pre-
parat Schmutzlöser stosowany jest 
po rozcieńczeniu wodą w stosunku 
1:5 do 1:20. Powierzchnie prze-

znaczone do mycia wstępnie zmo-
czyć wodą. Po naniesieniu mate-
riału powierzchnie należy wyczy-
ścić twardą szczotką i na zakoń-
czenie zmyć dużą ilością wody.  
Przy stosowaniu w myjkach wyso-
kociśnieniowych preparat 
Schmutzlöser wlewany jest bezpo-
średnio do zbiornika na chemika-
lia, o w ilości około 0,5% wag. 
Resztki środków powierzchniowo-
czynnych mogą negatywnie wpły-
nąć na późniejszą impregnację 
hydrofobizującą.  
Zaleca się odczekać przynajmniej 
3 tygodnie po czyszczeniu, przed 
wykonaniem prac impregnacyj-
nych.  
 
Temperatura stosowania: 
Stosować w temperaturach po-
między +5 ºC oraz +30 ºC. 
 
 

Powierzchnie przylegaj ące: 
Elementy budowlane, które nie 
powinny zetknąć się z preparatami 
czyszczącymi np. elementy meta-
lowe, powierzchnie lakierowane 
oraz szkło należy w odpowiedni 
sposób chronić (np. przykryć folią 
budowlaną). W ten sam sposób 
należy chronić rośliny. 
Zaleca się wykonanie najpierw 
powierzchni próbnej. 
 
Wskazówki  

Przed użyciem względnie pobra-
niem wstrząsnąć. Nie stosować do 
czyszczenia aluminium, cynku, 
miedzi i cyny.  
 
Narzędzia, czyszczenie  

Szczotki, szczotki do szorowania, 
myjka wysokociśnieniowa, urzą-
dzenie do czyszczenia parą. 
 

Dane techniczne  produktu  

Dane techniczne w momencie dostawy  
Wygląd: wodny roztwór 
Odczyn pH: 11,5 
Gęstość przy 20°C: 1,00 kg/l 
Zawartość substancji powierzchniowo czynnych:  ok. 10 % 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0671 

Schmutzlöser 
Roztwór skutecznie działających środków  
powierzchniowo-czynnych 
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rozcieńczalny 
 Do zastosowań 

wewnętrznych i 
zewnętrznych 
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stosowania 

 Myjka wysoko-
ciśnieniowa / 

twarda szczotka 

 Całkowite zużycie  Czas 
składowania 

 Przechowywać w 
miejscu chłodnym i 
chronionym przed 
mrozem/ chronić 
przed wilgocią/ 

zamykać pojemniki 
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Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego  
5 l 
 
Zużycie: 
W zależności od sposobu i rodzaju 
zastosowania od 10 do 50 ml/m2. 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu suchym  
i chronionym przed mrozem co 
najmniej 36 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, 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. 


