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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.
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ASODUR®-Reiniger

Vysoce účinný univerzální čistící prostředek

Vlastnosti:
ASODUR-Reiniger je vysoce koncentrovaný tekutý čistící
prostředek na bázi organické kyseliny a aktivních čistících
látek.

Oblasti použití:
ASODUR-Reiniger se používá k odstranění znečištění 
cementem a vápnem a rovněž k odstranění povlaku 
epoxidové pryskyřice při spárování ASODURem-EK.

Technické údaje:
Báze: organické kyseliny, methyletylketon
Barva: transparentní
Specif. hmotnost: cca. 1,02 g/l
Třída nebezpečných 
látek: dle Vbf.
Dodávané balení: 5 a 1 l balení
Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřeném originálním

balení při skladování v chladu.

Zpracování:
ASODUR-Reiniger podle stupně znečištění zředit vodou
v poměru 1:4 až 1:50 a nanést např. houbičkou v rovno-
měrné tenké vrstvě na čištěnou plochu. Poté očistit rýžovým
kartáčem nebo barevně neutrálním čistícím padem. 
ASODUR-Reiniger začíná působit okamžitě po kontaktu
s rozpouštěnou látkou. Doba působení 10 minut nesmí být
překročena. Při hrubším znečištění čištění příp. opakovat.
Po každém čištění povrch opláchnout vodou.

Upozornění:
S odstraněním emulgovaného povlaku epoxidové
pryskyřice po spárování by se mělo začít nejdříve 16 hodin
po spárování, aby se zabránilo poškození epoxidové
pryskyřičné spáry.
Poté platí čím déle se bude čekat s čištěním tím 
koncentrovanější musí být použit ASODUR-Reiniger.

Důležitá upozornění:
• Skladování má probíhat dle předpisů pro skladování

vodu ohrožujících látek.
• Zbytky čistících prostředků nesmí přijít do čistíren 

odpadních vod a do odlučovačů tuku v bazénech,
velkokuchyních, mycích zaří-zeních atd.

• Neošetřované plochy zvláště kovy je třeba chránit před
působením prostředku ASODUR-Reiniger.

• Před použitím ASODUR-Reiniger doporu-čujeme
v každém případě prostředek vyzkoušet na zkušební
ploše, aby se vyloučilo poškození podkladu a spáry.

• Použití k účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny
v tomto technickém listu, se může uskutečnit pouze po
konzultaci nebo písemném souhlasu příslušného 
oddělení Schomburg GmbH Systembaustoffe.

• Neošetřované plochy chránit před působe-ním
prostředku ASODUR-Reiniger. 

Při aplikaci dodržovat Bezpečnostní opatření dle ES!
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