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TECHNICKÝ LIST 

KEIM BETONSCHNELLREINIGER 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Čistiaci prostriedok na betónové povrchy na báze 

kyseliny hexafluorokremičitej. Pri použití nevytvára 

stavebne škodlivé zlúčeniny. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Odstraňovanie zbytkov separátorov z nových betóno-

vých povrchov. KEIM Betonschnellreiniger je možné 

používať aj ako čistidlo na staré betónové, alebo o-

mietnuté plochy znečistené olejmi, alebo tukmi. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Betonschnellreiniger sa pri riadnej aplikácii 

kompletne neutralizuje. 

- Na vodnej báze 

- Takmer bez pridaných rozpúšťadiel (max. 2 %) 

Charakteristiky materiálu: 

 pH: ≈ 1 (kyslý) 
 špecifická hmotnosť: 1,1—1,2 g/cm3 

 
Odtieň: Číry bezfarebný 

 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Riedenie: 
Podľa intenzity výskytu zbytkov separátorov a nečistôt 
sa KEIM Betonschnellreiniger riedi vodou v pomere 
1:3 až 1:5. 

 
Při čistení betónových plôch, ktoré sa maj následne 
ošetriť iba transparentne, je nutné riedenie vodou mi-
nimálne v pomere 1:5. 
Pri slabšom riedení môžu vznikať svetlé stopy, neroz-
pustne spojené s betónom, ktoré sa transparentným 
náterom nezakryjú.  
(Doporučujeme vytvorenie skúšobných plôch.) Uvede-
né nerozpustné zbytky sú však celkom neškodné a je 
ich možné bez problémov prepracovať všetkými ná-
termi zo systémou KEIM Concretal. 

 
Spracovanie: 
Betónové plochy před aplikáciou čističa KEIM Beton-
schnellreiniger predvlhčite. Povrch betónu má byť mat-
ne vlhký. Potom naneste štetkou tenkú vrstvu podľa 
potřeby nariedeného KEIM Betonschnellreiniger. 
K reakcii dôjde okamžite. Ošetrené plochy potom 
omyjte veľkým množstvím vody (hadicou). Ošetrené 
plochy v interiéry je možné omyť aj mokrou handrou. 
 
Vodu z omývania vzhľadom k znečisteniu likvidujte 
podľa pokynov příslušných orgánov. 
 
Podmienky spracovania: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C. 

Čakacie doby: 

Prípravky zo systému KEIM Concretal k ošetreniu a 
ochrane povrchov je možné naniesť až po úplnom 
vyschnutí podkladu, najskôr po 12 hodinách. 

Spotreba: 

Při jednej aplikácii na hladkom podklade cca 0,05 
litra/m2. 

Čistenie náradia: 

Ihneď po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

nádoby po 5 l a 20 l 

6. SKLADOVANIE 

V dobre uzatvorených nádobach v chlade, chránené 

pred mrazom cca 12 mesiacov. Chránte pred teplom 

a priamym slnkom. 

7. LIKVIDÁCIA 

Odpadový klúč ES č. 06 01 06. 

K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené 

obaly. 
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8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Kód GIS: GF50 

Plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať (napr. sklo, kameň, 

keramika, drevo a pod.), chráňte vhodným opatrením. 

Postriekané okolité plochy, alebo komunikácie ihneď 

omyte veľkým množstvom vody. Pri práci nejedzte 

a nepite. Chráňte pred deťmi. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej 

vývojovej práce a praktických skúsenosti. Naše ústne 

a písomné doporučenia k aplikácii predstavujú pomoc 

pri výbere naších produktov a nezakládajú žiaden 

zmluvný pomer. Zvlášť kupujúceho ani spracovateľa 

nezbavujú povinnosti sami sa s riadnou zodpoved-

nosťou presvedčiť o vhodnosti našich produktov pre 

zamýšľaný účel. Je nutné dodržiavať obecné pravidla 

stavebnej techniky. 

Vyhradzuje si zmeny slúžiace k zlepšeniu produktu, 

alebo jeho aplikácii. Publikáciou tohto vydania 

strácajú skoršie vydania platnosť. 
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