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ASO-R008  INDU-Ölreiniger

Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek 
przemysłowych

• jest wodnym roztworem substancji powierzchniowo   
   czynnych
• nie jest szkodliwy dla środowiska
• nie zawiera rozpuszczalników
• rozpuszcza brud i ślady gumowych oleju

Zastosowanie:
ASO-R008 jest przeznaczony do czyszczenia niewielkich 
powierzchni, usuwania plam olejowych z takich podłoży jak: 
beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal.
Może być również stosowany jako:
• środek czyszczący przed ułożeniem żywicy 
   ASODUR-SG2
• w przemyśle stalowym, warsztatach samochodowych do
   czyszczenia posadzki
• do generalnego i okresowego czyszczenia posadzek
   przemysłowych
• do usuwania resztek gumy z posadzek przemysłowych

Dane techniczne:
Baza: mieszanina substancji    
 powierzchniowo czynnych
Gęstość: ok. 1,02 g/cm3 w temp. +23°C
Rozcieńczanie: patrz tabela poniżej

Możliwość zastosowania 
ASODUR-SG2:  natychmiast po odessaniu zabrudzeń  
 (należy zapoznać się z Kartą Techniczną  
 ASODUR-SG2)

Opakowania: pojemnik 1, 10, L
Przechowywanie:  do 5 lat w suchym 
 i chłodnym pomieszczeniu 
 w oryginalnie zamkniętych   
 pojemnikach w temp. > +10°C do  
 +50°C
Podłoże:
- Beton, jastrych cementowy, kamień, ceramika, metal
- Zanieczyszczone podłoża przeznaczone do układania 

posadzek żywicznych
- Zanieczyszczone posadzki żywiczne
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Rozcieńczanie materiału i zużycie:

Rodzaj zanieczyszczeń Koncentrat 
ASO-R008 Woda Wskazówki 

Czyszczenie plam olejowych 1 część ok. 5 do 10 części
Ręczne czyszczenie przy użyciu spryskiwacza 
i szczotki

Czyszczenie z resztek gumy 1 część ok. 1 do 2 części
Pierwsze czyszczenie przeprowadzić przy 
większym stężeniu preparatu

Gruntowne czyszczenie 1 część ok. 50 do 100 części Do czyszczenia większych powierzchni 
zalecane jest stosowanie odpowiednich 
urządzeń czyszczącychOkresowe czyszczenie 1 część ok. 50 do 100 części



ASODUR®-EMBASO-R008

Przygotowanie i aplikacja:
ASO-R008 dostarczany jest w postaci koncentratu i przed 
zastosowaniem powinien zostać rozcieńczony przy użyciu 
czystej wody (stopień rozcieńczenia – patrz tabela).
1. Odpowiednio rozcieńczonym środkiem należy spryskać 

czyszczoną powierzchnię. Do tego celu można 
wykorzystać ręczny opryskiwacz lub opryskiwacz 
ogrodowy

2. Po krótkim czasie powierzchnię należy przetrzeć 
dokładnie we wszystkich kierunkach, aż do powstania 
brązowego zabarwienia

3. Powierzchnię zostawić na 10 minut
4. Po upływie wymaganego czasu jeszcze raz dokładnie 

wyszczotkować czyszczoną powierzchnię
5. Dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą 
6. Oczyścić powierzchnię odsysając wodę i wilgoć

 7.  Ocenić rezultaty czyszczenia, w razie potrzeby zabieg 
należy powtórzyć
Czyszczenie starych i zanieczyszczonych posadzek 
przemysłowych ( np. z resztek starej gumy)
ASO-R008 dostarczany jest w postaci koncentratu i przed 
zastosowaniem powinien zostać rozcieńczony przy użyciu 
czystej wody (stopień rozcieńczenia – patrz tabela).
Przeprowadzić czynności od 1-7 (patrz powyżej). W razie 
potrzeby czyszczenie powtórzyć stosując mniej rozcieńczony 
środek.

Wskazówki
Przy czyszczeniu dużych powierzchni posadzek zaleca 
się korzystać z wyspecjalizowanych firm dysponujących 
profesjonalnym sprzętem. 
Powierzchnie nie przeznaczone do czyszczenia należy 
chronić przed zachlapaniem.
Zastosowania nie ujęte w niniejszej instrukcji wymagają 
potwierdzenia przez dział techniczny Schomburg Polska.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną Karta 
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

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 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.                                                                                                                        CJ/KD/KK  47/16


