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ASO-R003  ASODUR-Reiniger

Wysoce skuteczny, uniwersalny środek czyszczący

Właściwości:
• koncentrat czyszczący
• możliwość rozcieńczenia wodą
• wyjątkowo ekonomiczny
• łatwy w stosowaniu
•z substancjami głęboko penetrującymi

Zastosowania:
Środek ASO-R003 stosowany jest do usuwania zanie-
czyszczeń cementowych i wapiennych, jak również błon 
żywicy epoksydowej.

Dane techniczne:
Baza:   kwasy organiczne, keton 
   metylowo-etylowy i środki  
   powierzchniowo czynne
Barwa:   przezroczysta
Ciężar właściwy:  1,02 kg/l
Klasa zagrożenia: wg Vbf:
Opakowania:  pojemnik 1l i 5l
Trwałość podczas
składowania:  24 miesiące w fabrycznie 
   zamkniętych pojemnikach, w  
   suchym i chłodnym w miejscu

Podłoże:
Materiały ceramiczne, takie jak okładziny z fajansu 
i kamionki, mozaika, płytki ciągnione podwójnie. W 
przypadku materiałów wrażliwych na działanie kwa-
sów i wrażliwego szkliwa należy zachować ostrożność. 
W razie wątpliwości należy wykonać próbę w mało 
widocznym miejscu.

Przygotowanie:
W zależności od stopnia zanieczyszczenia środek  
ASO-R003 rozcieńczyć wodą w proporcji 1: 4 –1: 50 i 
rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na czysz-
czonej powierzchni, np. przy użyciu gąbki. Następnie 

wyszorować szczotką. ASO-R003 uaktywnia się zaraz 
po kontakcie z usuwaną substancją. Nie można prze-
kraczać czasu oddziaływania, wynoszącego 10 minut. 
W przypadku ciężkich zabrudzeń proces czyszczenia 
ewentualnie powtórzyć.
 Po każdym czyszczeniu powierzchnię spłukać do czysta 
dużą ilością wody.

Wskazówki: Proces usuwania błony żywicy epoksy-
dowej rozpocząć najwcześniej 16 godzin po wypełnie-
niu spoin, aby uniknąć uszkodzenia spoin. Obowiązuje 
zasada: im dłużej wstrzymuje się proces czyszczenia, 
tym wyższe stężenie ASO-R003 należy zastosować.

Ważne wskazówki:
• Produkt należy przechowywać zgodnie z Rozporzą-
dzeniem w sprawie magazynowania substancji stano-
wiących zagrożenie dla wód.
• Nie dopuścić, aby pozostałości środka czyszczącego 
przedostały się do instalacji uzdatniania wody, separato-
rów tłuszczu na basenach, jak również do dużych kuchni 
i urządzeń myjących.
• Powierzchnie niepodlegające obróbce, szczególnie 
metalowe, należy chronić przed działaniem ASO-R003.
• Przed zastosowaniem ASO-R003 w każdym przypad-
ku zaleca się wykonanie próby, aby wykluczyć uszko-
dzenie okładzin i spoin.
• Zastosowania, których nie uwzględniono w niniejszej 
instrukcji technicznej, są możliwe dopiero po uprzed-
nim uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu względnie 
pod warunkiem użycia techniki zalecanej przez firmę 
SCHOMBURG GmbH.
Należy przestrzegać zaleceń podanych w obowiązują-
cej wersji Karty Charakterystyki WE!
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Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność.                      11/18/PL 
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