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ASO-R005 
Skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, 

środek do czyszczenia klinkieru

Nr art. 2 06400

Właściwości:
• wysoce skoncentrowanym, płynnym środkiem czyszczącym. 
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie zostawia pozostałosci. 
• rozpuszcza mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i 
wapna oraz wykwity wapienne.

Zastosowanie:
ASO-R005 służy do usuwania z płytek cerami-
cznych zabrudzeń cementowych, wapiennych oraz osadów 
kamienia np. w basenach krytych i otwartych. Środek może 
być stosowany na wszystkich materiałach ceramicznych (płytki 
ścienne i podłogowe, mozaika, szkło, granit, porfir itp.). W 
wypadku stosowania    na materiałach wapiennych (np. 
marmur) oraz cegle silikatowej należy zachować szczególną 
ostrożność!
Powierzchnie emaliowane myć szybko i natychmiast 
spłukiwać wodą!
Preparat jest używany do mycia fasad z resztek zapraw, 
mleczka cementowego, wykwitów wapiennych i osadów 
kamienia. Stosowany na nieotynkowanych murach i 
okładzinach (klinkier, kamień, beton), a także do matowienia 
gładkich powierzchni betonowych    w celu polepszenia 
przywierania kolejnych warstw.
Środek znajduje zastosowanie przy produkcji betonów 
płukanych. Po wyschnięciu wody użytej do płukania, na 
powierzchni może tworzyć się mleczko cementowe.
ASO-R005 pozwala na jego szybkie i dokładne usunięcie.

Dane techniczne:
Baza:         kwas nieorganiczny
Zyżycie:     W zależności od stopnia zabrudzenia i  
     proporcji mieszania, ok. 250 ml/m²
Kolor:         bezbarwny
Opakowanie:    pojemniki 1, 5, 10, 25 l 
Magazynowanie:     w zamkniętym pojemniku ok.24   
     miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć
                             w jak najkrótszym czasie

Sposób stosowania:
ASO-R005 należy stosować wyłącznie rozcieńczony z 
wodą (1 : 10 do 1 : 3 w zależności od stopnia zabrudzenia 
i grubości warstwy osadu). Działanie rozpoczyna się 
natychmiast po zetknięciu  z rozpuszczanym materiałem.
Uwidaczania to silne pienienie wynikające z intensyw-nego 
tworzenia się kwasu węglowego. Szorowanie szczotką  
nylonową oraz stosowa-nie ciepłej wody wspomaga 
właściwości myjące. Wymagana jest dobra wentylacja. 
Pojemników nie należy pozostawiać otwartych. Rozpuszczony 
materiał natychmiast spłukiwać czystą wodą. 
W wypadku starych, uporczywych zabrudzeń mycie należy 
powtórzyć.

Wskazówki:
•  Powierzchnie nie podlegające obróbce chronić przed
    działaniem ASO-R005.
•  ASO-R005 jest materiałem żrącym i wymaga   
    stosowania gumowych rekawic i okularów . Przy krótkim 
    kontakcie ze skórą wystarczy natychmiast spłukać wodą. 
    W przeciwieństwie do kwasów mineralnych ASO-R005 
    nie niszczy odzieży. Nie używać żadnych
    metalowych naczyń i narzędzi.
•  Materiały wapienne (np. marmur itp.) i cegły   
    silikatowe wymagają ostrożnego postępowania!
•  Obrobione powierzchnie metalowe należy   
    natychmiast zabezpieczyć antykorozyjnie.
    (np. natłuscić).
•  Powierzchnie emaliowane myć szybko
    i natychmiast spłukiwać wodą!
•  W celu uniknięcia zmian kolorystyki podłoża 
    i ustalenia zużycia należy przeprowadzić próby! 
Przestrzegać odpowiednich przepisów!

Należy przestrzegać obowiązującej Karty 
charakterystyki preparatu niebezpiecznego WE!
GISCODE: GF50

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 służbą 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.                                                                                                SF/KK  01/22
             05/22/PL
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