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TECHNICKÝ LIST 

KEIM BETONSCHNELLREINIGER 
 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Čisticí prostředek na betonové povrchy na bázi kyseliny 
hexafluorokřemičité. Při použití nevytváří stavebně škod-
livé sloučeniny. 

2. OBLAST POUŽITÍ 

Odstraňování zbytků separátorů z nových betonových 
povrchů. KEIM Betonschnellreiniger lze používat i jako 
čistidlo na staré betonové nebo omítnuté plochy znečiš-
těné oleji nebo tuky. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

KEIM Betonschnellreiniger se při řádné aplikaci kom-
pletně neutralizuje. 

 na vodní bázi 
 téměř bez přidaných rozpouštědel (max. 2 %) 

Charakteristiky materiálu: 
 pH: ≈ 1 (kyselý) 
 specifická hmotnost:  1,1—1,2 g/cm3 

Odstín: 
čirý bezbarvý 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Ředění: 
Podle intenzity výskytu zbytků separátorů a nečistot se 
KEIM Betonschnellreiniger ředí vodou v poměru 1:3 
až 1:5. 

Při čištění betonových ploch, které se mají následně 
ošetřit jen transparentně, je nutné ředění vodou mini-
málně v poměru 1:5. 

Při slabším ředění mohou vznikat světlé stopy, neroz-
pustně spojené s betonem, které se transparentním 
nátěrem nezakryjí. (Doporučujeme vytvoření zkušeb-
ních ploch.) Uvedené nerozpustné zbytky jsou však 
zcela neškodné a lze je bez problémů přepracovat 
všemi nátěry ze systému KEIM Concretal. 

Zpracování: 
Betonové plochy před aplikací čističe KEIM Beton-
schnellreiniger předvlhčete. Povrch betonu má být 
matně vlhký. Potom naneste štětkou tenkou vrstvu podle 
potřeby naředěného KEIM Betonschnellreiniger. 
K reakci dojde okamžitě. Ošetřené plochy potom 
omyjte velkým množstvím vody (hadicí). Ošetřené 
plochy v interiéru lze omytí provést i mokrým hadrem.  

Vodu z omývání vzhledem ke znečištění likvidujte 
podle pokynu příslušných orgánů. 

Podmínky pro zpracování: 
teplota okolního vzduchu a podkladu > +5 °C 

Čekací doby: 
Přípravky ze systému KEIM Concretal k ošetření 
a ochraně povrchů lze nanést teprve po úplném vy-
schnutí podkladu, nejdříve po 12 hodinách. 

Spotřeba: 
Při jedné aplikaci na hladkém podkladu cca 
0,05 litru/m2. 

Čištění nářadí: 
Ihned po použití vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

nádoby po 5 l a 20 l 

6. SKLADOVÁNÍ 

V uzavřené nádobě a v chladu, ale chráněné před 
mrazem, lze skladovat cca 12 měsíců. Chraňte před 
horkem a přímým sluncem. 

7. LIKVIDACE 

Odpadový klíč ES č. 06 01 06. 

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné oba-
ly. 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Kód GIS: GF50 
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KEIMFARBEN s.r.o. 
Vídeňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229 
www.keim.com / barvy@keim.cz 

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, kámen, 
keramika, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. 
Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned omyj-
te velkým množstvím vody. Oči a pokožku chraňte 
před potřísněním, případně ihned omyjte velkým množ-
stvím vody. Při práci nejezte a nepijte. Chraňte před 
dětmi. 

Věnujte pozornost bezpečnostnímu listu ES. 

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce 
a praktických zkušeností. Naše ústní i písemná doporučení k aplikaci předsta-
vují pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní poměr. 
Zejména kupujícího ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s řádnou 
pečlivostí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné 
dodržovat obecná pravidla stavební techniky. 

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. 
Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost. 

 

 


