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Obszary stosowania 

Ogólnie: Maszyny i urządzenia bu-
dowlane jak pojazdy do transportu 
betonu i zapraw a także deskowa-
nia i mieszarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Właściwo ści produktu 

Środek do czyszczenia maszyn  
i urządzeń budowlanych z resztek 
betonu i zapraw (warstw, szlamu, 
nawarstwień) i rozpuszczający 
jednocześnie rdzawy nalot.  
Specjalne inhibitory zapobiegają 
rozpuszczaniu metali. Guma i po-
włoki malarskie nie są narażone na 
zniszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sposób stosowania 

Preparat Remmers Betonlöser jest 
zazwyczaj rozcieńczany wodą  
w stosunku 1:1 do 1:2. Wyższe 
stężenia i stosowanie gorącej wo-
dy przyspieszają proces rozpusz-
czania. W przypadku aplikacji me-
todą zanurzeniową (rozcieńczenie 
1:2 do 1:4) należy używać wanien  
z tworzywa sztucznego jako po-
jemników na roztwór. 
Ogólnie nawarstwienia ulegają 
chemicznemu rozkładowi, zmięk-
czeniu i mogą być dzięki temu 
usunięte twardą szczotką lub 
szpachlą. Przy grubszych war-
stwach konieczne jest wielokrotne 
stosowanie. W takim przypadku 
nie należy pozwolić aby podłoże 
wyschło, po kilku minutach 
wyszczotkować i ponownie opry-
skać. Oczyszczone powierzchnie 
spłukać czystą wodą. Po-
wierzchnie posadzek należy za-
bezpieczyć przed wylewającym się 
roztworem czyszczącym przez po-

Dane techniczne  produktu  

Odczyn pH: 1,0 ± 0,5 
Lepkość DIN 4: 10,5 sek. ± 0,5 
Gęstość: 1,15 g/cm3 ±0,03 
Kolor: żółtopomarańczowy 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1211 

Betonlöser 
Środek do usuwania betonu, zaprawy i nalotu  
cementowego. 
Mocno kwasowy roztwór czyszczący. 
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sypanie wapnem gaszonym. 
Oczyszczone, wyschnięte po-
wierzchnie należy pokryć zapobie-
gawczo preparatem Remmers 
Trennmittel Universal względnie 
Remmers Sprühtrennmittel aby 
zabezpieczyć się przed mocnym 
przywarciem zapraw. 

Wskazówki  

Podczas stosowania używać oku-
larów i rękawic ochronnych. Nie 
dopuszczać aby nie zneutralizo-
wany preparat dostał się do wody 
gruntowej lub do systemu odwod-
nienia powierzchniowego. Nie na-
daje się do wrżliwych elementów 
metalowych. Wykonać powierzch-
nię próbną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, szczotka, opryskiwacz  
z tworzywa sztucznego. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego:  
5 i 30 kg 
Zużycie: 
Według potrzeb.  
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chronionym 
przed mrozem co najmniej 3 lata. 
 
Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Remmers Betonlöser jest wodnym 
preparatem o kwaśnym odczynie 
(drażniący). 
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 sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


