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■ Nagy szennyeződésoldó teljesítmény 
 

■ Biológiailag lebomló 
 

■ Univerzális 

 
Termék: Magas hatékonyságú szennyeződés- és zsíroldó tisztító koncentrátum, könnyen tisztítható. A normál és 

makacs homlokzati szennyeződések eltávolítására (kosz, por, olaj, zsír, stb.)  
 
Összetétel: Nemionos és anionos felületaktív tisztító anyagok, adalékok, víz. 
  
Tulajdonságok: Rendkívül hatékony és eredményes, nem habosodó, könnyen feldolgozható, biológiailag lebomló.  
 
Alkalmazás: A normál és makacs szennyeződések eltávolításához, mint olaj és zsír. Alkalmazható külső és belső térben 

minden ásványi, műgyanta- és diszperzió kötőanyagú felületeken. A magasnyomású tisztító mosóvizébe 
adagolható. A megtisztított felületek Baumit homlokzatfestékekkel átfesthetők.  

 
Műszaki adatok: Sűrűség:   kb. 1,00 kg/dm³ 
 pH-érték:   kb. 8 - 9 
 Megjelenés:  tiszta, kékes folyadék 

Szag:   kellemesen friss 
Anyagszükséglet:  kb. 0,2 l/m² az alapfelülettől és a szennyeződéstől függően  
(finom alapfelületen) 

 
Minőség: Ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban. 
 
Veszélyességi  
besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. 

pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági 
adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető. 

 
Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, lezárva 12 hónapig tárolható. 
 
Szállítás: 5 literes kanna, 1 raklap = 90 kanna 
 
Alapfelület: Alkalmazható minden ásványi, műgyanta- és diszperziós kötőanyagú felületekre. 

 
Feldolgozás: A Baumit FassadenReiniger a szennyeződés mértékétől függően hígítva vagy hígítás nélkül alkalmazható. 
 

Hígítás: 

■ kissé szennyezett felület:  1:10 

■ átlagosan szennyezett felület:  1:5 

■ erősen szennyeződött felület:   1:1 vagy hígítatlanul 
 

A felhordás végezhető kézi permetezővel vagy makacs szennyeződéseknél keményebb kefével. A Baumit 
ReClean-t a magasnyomású tisztító mosóvizéhez adagoljuk.  Komolyabb szennyeződés esetén a Baumit 
ReClean homlokzattisztítót többször felhordani és a felületet egy keményebb kefével megtisztítani. Hatásidő 
az alapfelületen a szennyeződéstől függően 2 -20 perc.  
Végül alaposan langyos vízzel vagy magasnyomású tisztítóval újra lemosni. 
 

Általános 
tudnivalók: A levegő, az anyag- és az alapfelület hőmérséklete nem lehet +5° C alatt. A homlokzatot a közvetlen 

napsugárzástól esőtőé vagy erős széltől megfelelően védeni (pl. állványvédő háló). Tisztítás előtt 
próbafelület készítése javasolt.  

 
     Biztonsági intézkedések:  

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait. 

  
A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a 
felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi 
szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának 
saját felelősségre történő ellenőrzése alól. 

 

Baumit ReClean 

Homlokzattisztító 

http://www.baumit.hu/

