
                
 
 
 
  

Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek 
nad rámec tu uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne 
záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 03/03 DK
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REINIT R 
výrobok č. 406305 

Čistiaci prostriedok na povrchy 
 
 
Vlastnosti: 
 

REINIT R je vysoko koncentrovaný, tekutý čistiaci 
prostriedok na báze organickej kyseliny. 
REINIT R je bezo zvyšku prchavý a nezanecháva 
žiadne škodlivé zvyšky. 
Odstraňuje cementové zakalenie, vápenné 
zrazeniny a výkvety. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

Na odstraňovanie zvyškov malty, cementového 
zakalenia, výkvetov, vápenných zrazenín 
a vodného kameňa. 
Používa sa na neomietnuté murivo a lícovky, ako 
aj na betónovú dlažbu, ostatné betónové výrobky 
a vymývaný betón. 
REINIT R môžeme bezpečne použiť v oblasti 
potravín a pitnej vody (úradná skúška mesta 
Bielefeld).  
  
 
Technické údaje: 
 

farba:  priezračná 
konzistencia: kvapalina  
merná hmotnosť: 1,1 g/cm3  
skladovanie:  chránene pred mrazom 

a nečistotami 
trvanlivosť: 1 rok, pri +20 °C  

(uzavretá nádoba) 
dodávané balenia: 25 kg nádoba 
 10 kg nádoba 
   1 kg nádoba 
 
 
Spotreba: 
 

REINIT R zásadne používame iba zriedený. 
Stupeň zriedenia závisí od stupňa znečistenia. 
 
 Reinit R : voda 
ľahké znečistenie: 1 : 10 
silné znečistenie: 1 : 3 
 

Spracovanie: 

REINIT R zásadne nanášame zriedený, pričom 
používame ochranné okuliare a vhodné rukavice. 
Čistiaci vodný roztok nanášame metlou alebo 
iným vhodným náradím. Pritom dávame pozor, 
aby sme používali materiály odolné voči 
kyselinám.  
Ihneď po kontakte s odstraňovanými látkami sa so 
silným penením začne vytvárať kyselina uhličitá. 
Túto reakciu ešte zosilníme teplou vodou a trením 
kefou.  
Po doznení reakcie musíme ošetrovanú plochu 
neodkladne opláchnuť vodou. 
Ak by napriek tomu zostali na ploche zvyšky, 
vyčistenie prípravkom REINIT R zopakujeme. 
 
 
Osobitné upozornenia: 

• REINIT R leptá. 
• Pri styku s pokožkou pokožku okamžite 

opláchneme vodou. 
• Vždy nosíme ochranný odev. 
• Používame iba zriedené. 
• Zabraňujeme styku s kovmi. 
• Nie je vhodný na mramor, rulu a vápence. 
• Prípravok otestujeme na nenápadnom mieste. 
• Na emaily sa odporúča použiť krátkodobo,  

potom okamžite a dôkladne opláchnuť vodou. 
 
 
Bezpečnostné predpisy: 

pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 

naše oddelenie betónových technológií 
 


	REINIT R
	výrobok č. 406305

