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ЗАСТОСУВАННЯ  

Рідина забезпечує очищення та обезжирення 

сильно забруднених фасадів будинків, 

виконаних по технології ETICS, оздоблених 

тонкошарової штукатуркою: мінеральною, 

акриловою, силікатною, силіконовою, 

силікатно-силіконовою, по традиційних 

технологіях, таких як: цементно-вапняна 

штукатурка, фасадів з натурального, 

штучного каменю або оздоблених 

керамічною плиткою, а також виконаних зі 

скла та алюмінію фасадів. Після миття 

фасаду поверхню можна оновити 

фарбуванням фарбами MAJSTER-POL. 

Препарат також можна використовувати для 

миття дахів, обезжирення бруківки та бетону 

від пилу, вапна та загальних забруднень. 

Препарат усуває машинне мастило, засохлий 

бруд, дорожню сіль, сажу. Препарат 

призначається для зовнішнього 

застосування.   

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Перед нанесенням рідини поверхню, що 

очищується, слід зволожити водою. Місця 

наявності мікробіологічного забруднення 

слід попередньо усунути за допомогою 

препарату Elewacid.  

 

ВИКОНАННЯ  

Перед застосуванням препарат розвести 

чистою водою та перемішати. Ступінь 

розведення залежить від інтенсивності 

наявних забруднень. Для мало інтенсивних 

забруднень розвести у пропорції від 1:2 до 

1:4. Дуже забруднені поверхні мити 

нерозведеним продуктом. Найкращі 

результати миття забезпечує застосування 

мийок під тиском. По цій технології 

рекомендується мити фасади, підлогу та усі 

багатовимірні елементи. Препарат слід 

нанести на основу, використовуючи, 

наприклад, садовий оприскувач, пензлик або 

губку, зачекати близько 10 хвилин до 

зникнення піни, після чого змити 

розпорошеним струменем води. При стійких 

забрудненнях використовувати щітку з 

ПРИМІТКИ  

Роботи слід виконувати у сухих умовах, при 

плюсовій температурі повітря та основи. 

Перед початком робіт усі елементи з обсягу 

робіт, що не призначені для чистки, потрібно 

відповідним чином захистити та закрити. 

Зокрема, це стосується вікон, дверей, 

вентиляційних решіток і т.д. Нанесення 

препарату у спосіб розприскування можна 

застосовувати лише при безвітряній погоді. 

При контакті матеріалу з очима ретельно 

промити їх водою та звернутися за 

консультацією лікаря.  

 

ЗБЕРІГАННЯ 

До 12 місяців з дати виробництва, при 

зберіганні у сухих умовах та температурі від 

+5 0С до +25 0С. Захищати від дії морозу.  

 

СКЛАД 

Суміш поверхнево активних засобів.  

 

СПОЖИВАННЯ  

Споживання рідини значним чином залежить 

від ступеню забруднення та поглинальної 

здатності основи, що очищується, та 

зазвичай становить у межах від 0.08 до 0.1 

кг/м2.  

 

УПАКОВКА 

Каністра 5 кг.  

 

  



твердого волосся. При потребі повторити 

процес чистки. Залишити до висихання перед 

нанесенням, наприклад, нових малярних 

покриттів. При мало інтенсивних 

забрудненнях можна  безпосередньо мити 

забруднені поверхні за допомогою мийки під 

тиском з автоматичною подачею препарату.       

 

 

  
 

Крім інформації, що міститься у даній технічній карті, слід дотримуватися принципів 

будівельної справи та правил з безпеки і гігієни праці. Інформація, що міститься у даній 

технічній карті, зокрема, рекомендації щодо способу та умов використання і обсягу 

застосування і нанесення наших продуктів, опрацьована на підставі нашого професійного 

досвіду. Дана технічна карта визначає обсяг застосування матеріалу та рекомендований спосіб 

виконання робіт, але не може замінювати професійної підготовки виконавця. Враховуючи те, 

що умови, у яких застосовуються продукти, можуть змінюватися, при виникненні сумнівів 

рекомендується проведення власних проб.  
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