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1. OPIS PRODUKTU

Neutralny, wodorozcieńczalny koncentrat czyszczący.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Steinreiniger-N jest koncentratem czyszczącym do 
uniwersalnego zastosowania; w szczególności przezna-
czony jest do delikatnego oczyszczania fasad - z kamie-
nia naturalnego, betonu, fasad klinkierowych - z trwa-
łych zanieczyszczeń kurzem, tłuszczem, olejami i sadzą.  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Dane techniczne:
 – Postać:  transparentny, zielony płyn
 – Gęstość:  1,0–1,1 g/cm3

 – Odczyn pH:  7,1(neutralny) 

4. STOSOWANIE 

Czyszczenie preparatem KEIM Steinreiniger-N:
Podłoża zanieczyszczone w warunkach atmosferycznych 
należy wcześniej nasączyć preparatem KEIM Steinreini-
ger-N, rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:10.
Po upływie min. 1 h zanieczyszczenia usunąć w kierunku 
od dołu do góry strumieniem wody (zimną lub gorącą) 
pod cieśnieniem.
Lub: KEIM Steinreiniger-N rozcieńczyć z wodą w stosun-
ku 1:10 i przelać do dozownika aparatu natryskowego. 
Zabrudzone powierzchnie czyścić w kierunku od dołu 
do góry strumieniem pod ciśnieniem. Tak oczyszczone 
powierzchnie należy ostatecznie spłukać czystą wodą.

Wskazówka:
Nie nadaje się do usuwania zaskorupiałego brudu.

Zużycie:
Ustalić na powierzchniach próbnych.

Czyszczenie narzędzi:
Po użyciu narzędzia natychmiast oczyścić wodą. 

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 10 kg.

6. SKŁADOWANIE

12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach, w temperatu-
rach dodatnich.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 07 06 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do 
powtórnego przetwarzania (Recycling).
Mniejsze ilości mogą zostać usunięte wraz z odpadami 
domowymi.

8. ZALECENIA BHP

Giscode: GF0

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania  
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź trans-
portu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usu-
nąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać  
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.
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