
Zakres stosowania

Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

Do posadzek i ścian

Do usuwania z płytek ceramicznych 

utwardzonych zacieków epoksydo-

wych z zaprawy PCI Durapox® NT 

plus.

Do zmywania okładzin bezpośrednio 

po aplikacji spoiny epoksydowej.
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Żel do usuwania pozostałości epoksydowych

Właściwości produktu

Gotowy do użycia – nie wymaga 

mieszania.

Konsystencja żelu – nadaje się 

do stosowania na ścianach.

Łatwy w użyciu – może być nakła-

dany szczotką, pędzlem, szpachelką.

Rozcieńczalny wodą – może być 

dodawany do wody przeznaczonej 

do zmywania płytek po spoinowaniu.
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PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Dane techniczne

Baza materiałowa rozpuszczalnikowy roztwór substancji powierzchniowo czynnych

Składniki produkt 1-składnikowy

Gęstość* ok. 1,01 kg/l

Konsystencja żel

Kolor bezbarwny

Trwałość składowania 12 miesięcy

Składowanie w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej stale +30 ºC

Opakowanie kanister 5 l, Nr art. / kod EAN 1629/9

Zużycie ok. 0,25 kg/m2

Temperatura aplikacji i podłoża +5 ºC do +30 ºC

* W temperaturze +23 ºC i przy wilgotności względnej powietrza 50%.

Sposób użycia

Usuwanie starych zaschniętych 

pozostałości epoksydowych

1 Przy pomocy szczotki, pędzla lub 

szpachelki nanieść na okładzinę war-

stwę żelu PCI Spezial-Reiniger Epoxi 

o grubości ok. 1 - 2 mm.

2 Odczekać ok. 15 - 30 minut (w przy-

padku intensywnych i zastarza-

łych zabrudzeń nawet dłużej), aż 

pod działaniem pasty stwardniałe 

zanieczyszczenia zmiękną i spęcznieją. 

Nie dopuścić przy tym do całkowitego 

wyschnięcia żelu.

3 Przy pomocy twardej gąbki lub szpa-

chelki zebrać odspojone zabrudzenia.

4 Zmyć okładzinę czystą wodą.

Ułatwienie zmywania bezpośred-

nio po spoinowaniu zaprawą PCI 

Durapox® NT plus

1 Dodać do wody ok. 5% pasty PCi 

Spezial-Reiniger Epoxi. Częściej płu-

kać gąbkę niż w przypadku zmywania 

samą wodą.

2 Dodać żel także do końcowego zmy-

wania okładziny (nie wcześniej niż po 2 

i nie później niż po 5 godzinach od spo-

inowania). Dokładnie zmyć okładzinę 

czystą wodą. 

Wskazówki BHP

Zawiera niejonowe środki powierzch-

niowo czynne. Przechowywać w miej-

scach niedostępnych dla dzieci. W trak-

cie użycia i schnięcia zapewnić dobrą 

wentylację (grawitacyjną, ewentualnie 

wymuszoną). W czasie pracy z produk-

tem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, 

nie używać żadnych urządzeń elek-

trycznych i udaremnić gromadzenie się 

ładunków elektrostatycznych. W razie 

kontaktu z oczami lub skórą natych-

miast dokładnie spłukać wodą.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charak-

terystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po 

produktach PCI oraz pozostałe, nie 

wykorzystane resztki produktów należy 

usuwać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
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W kartach technicznych podajemy ogólne 

wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste 

warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać 

od informacji zawartych w niniejszej karcie 

technicznej. Z tego względu Użytkownik jest 

zobowiązany do dokonania sprawdzenia 

możliwości aplikacyjnych produktu w innych 

warunkach od podanych w karcie technicznej. 

W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć 

naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych 

kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie 

rażącego zawinienia (działania umyślnego lub 

rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy 

ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych 

przepisów o odpowiedzialności za produkt. 

Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem 

się nowego wydania karty technicznej.

Wydanie grudzień 2015.

Przedstawicielstwo i dystrybucja 

w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12

PL 63-100 Śrem

telefon 61 636 63 00

faks 61 636 63 14

www.pci-polska.pl

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego 

i dodatkowych informacji należy zwra-

cać się do regionalnych doradców 

techniczno-handlowych PCI.


