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Obszary stosowania 

Ścierniwo systemowe do urządzeń 
typu Rotec®. Dzięki specjalnej 
meto-dzie przesiewu zapewniony 
jest optymalny przepływ granulatu. 
Rotec Glaspudermehl przeznaczo-
ny jest do delikatnego czyszczenia 
elewacji , murów z kamienia 
naturalnego, tynków, cegieł, 
betonu, drewna metodą suchego 
lub wilgotnego strumieniowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwo ści produktu 

Rotec Glaspudermehl to ścierniwo 
dobrane specjalnie na potrzeby 
czyszczenia techniką wirującego 
strumienia Rotec®, sporządzone  
z mączki szklanej (krzemianu 
aluminium).  
Rotec Glaspudermehl jest dopu-
szczony do stosowania w II i II 
strefie ochronnej dla wody pitnej  
i wód leczniczych na podstawie 
oceny rzeczoznawczej wydanej 
przez Instytut Higieny Gelsenkir-
chen z 21. czerwca 1994 r. 

 

 

 

 

 

 

Podło że 

Czyszczenie kamienia natural-
nego, kamieni syntetycznych, 
tynków, betonu elewacyjnego, 
cegieł, terakoty, drewna, metali 
nieszlachetnych, stali. 

Sposób stosowania 

Wybór odpowiedniego uziarnienia 
ścierniwa uzależniony jest od ro-
dzaju oczyszczanego podłoża i za-
nieczyszczeń, jakie należy usunąć.  
Im bardziej wrażliwy materiał, tym 
drobniejsze powinno być dobiera-
ne ścierniwo. Z uwagi na różne ce-
chy materiałów jak i docelowego 
stopnia oczyszczenia zaleca się 
wykonanie powierzchni próbnych 
na obiekcie.  
Frakcja przesiewowa 500 -1400µm 
nie nadaje się do stosowania 
z dyszami o średnicy mniejszej niż 
5 mm. 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5277 - 5280 

           

Rotec Glaspudermehl 
Niemetaliczne ścierniwo do czyszczenia 
powierzchni techniką wirującego strumienia, 
zgodne z DIN ISO 11126 i BGV D-26 

Dane techniczne produktu  

Ziarnistości:    40 – 90 µm (nr art. 5280)  
     90 – 250 µm (nr art. 5278) 
     500 – 1400 µm (nr art. 5277) 
Ciężar właściwy:   ok. 2,6 g/cm3 
Gęstość nasypowa:   ok. 1,3 – 1,4 g/cm3 
Kształt ziarna:    sześcienny 
Twardość w skali Mohs’a:  6 – 7 
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Wskazówki 

Płaszczyzny/podłoża stykające się 
ze sobą, które nie mają być 
czyszczone lub mogłyby zostać 
uszkodzone, należy osłonić za 
pomocą folii wytrzymałej na 
rozerwanie i/lub taśmy klejącej. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Wiadra 25 kg. 
 
Zużycie: 
40 – 100 kg/h 
 
Składowanie: 
Przechowywać w suchym miejscu. 
 
Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środo-
wiska 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. 


