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Obszary stosowania 

Do murów licowych wszystkich 
rodzajów wewnątrz i na zewnątrz, 
zwłaszcza do klinkieru, cegieł pół-
klinkierowych, muru z okładziną  
z beleczek lub płytek klinkiero-
wych. Usuwa kamień kotłowy! Nie 
nadaje się do stosowania na mu-
rze licowym z cegły wapienno-
piaskowej. 
 
Właściwo ści produktu 

Kwas do usuwania nalotów wa-
piennych i cementowych. Usuwa 
wykwity i nacieki wapienne. Roz-
puszcza resztki zapraw, kamień 
wapienny i kamień kotłowy. Prepa-
rat Remmers Klinkerreiniger AC 
reaguje z zanieczyszczeniami 
tworząc łatworozpuszczalne 
związki, które można spłukać  
wodą. 
 
Sposób stosowania  

Remmers Klinkerreiniger AC,  
w zależności od intensywności 
zanieczyszczeń na materiale bu-
dowlanym, należy rozpuścić  
w wodzie w proporcji 1:4 - 1:20 
(zalecane stężenie 1:10) i najpierw 
zastosować na powierzchni prób-
nej. Ocenić efekt czyszczenia. Do 

szczególnie uporczywych nawar-
stwień należy stosować preparat 
Klinkerreiniger AC rozpuszczony  
w gorącej wodzie. Podłoże przewi-
dziane do czyszczenia należy 
wstępnie zmoczyć wodą. Po na-
niesieniu środka czyszczącego 
należy oczyścić powierzchnie 
twardą szczotką i na zakończenie 
intensywnie spłukać wodą, można 
do tego użyć myjki wysokociśnie-
niowej. Alternatywnie powierzchnie 
bardzo porowate względnie skłon-
ne do wykwitów można wstępnie 
zaimpregnować preparatem Fun-
cosil WS (nr art. 0614) lub Funcosil 
SNL (nr art. 0602) zgodnie z opa-
tentowaną technologią DE 
30118116 C2). Oczyścić prepara-
tem Klinkerreiniger AC tak jak wy-
żej i spłukać czystą wodą. 
Uwaga! Klinkerreiniger AC roz-
puszcza tylko mineralne zanie-
czyszczenia znajdujące się na 
materiałach budowlanych, jednak 
nie rozpuszcza nawarstwień bru-

du. W takich przypadkach należy 
stosować Schmutzlöser (nr art. 
0671) lub Fassadenreiniger-Paste 
(nr art. 0666). Ciemne spoiny  
(w kolorze antracytowym) mogą  
w wyniku czyszczenia pojaśnieć. 
 
Temperatura stosowania: 
Stosować w temperaturach po-
między +5 ºC oraz +30 ºC. 
 
Wskazówka wykonawcza: 
Przed zastosowaniem środka 
czyszczącego wypróbować na 
reprezentatywnej powierzchni. 
 
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. 
 

Dane techniczne  produktu  

Dane techniczne w momencie dostawy  
Wygląd: biały, krystaliczny proszek 
Odczyn pH: 0,8 (roztwór 10%) 
Rozpuszczalność: bardzo dobrze rozpuszczalny  

w wodzie 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0672 

Klinkerreiniger AC 
Organiczne kwasy sulfonowe 
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Narzędzia, czyszczenie  

Twarda szczotka, szczotka do 
szorowania. Po użyciu umyć wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 kg, 5 kg i 10 kg. 
 
Zużycie: 
Ok. 0,05 – 0,1 kg/m² w zależności 
od intensywności zabrudzenia. 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu suchym  
i chronionym przed mrozem co 
najmniej 3 lata. 
 
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. 


