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Technický list 

 

BETONCLEANER  
 

 prostriedok na čistenie povrchu betónu 

 

 

Popis výrobku 
BETONCLEANER je bezchloridový prostriedok k čisteniu povrchu betónových výrobkov, konštrukcií 

a pohľadových  betónov od výkvetov, vápna, prachu, pre čistenie plastových a oceľových foriem a pod. 

 

Použitie 
 Pred nanášaním prostriedku sa betón dôkladne vlhčí tak dlho, pokiaľ odoberá vodu. Prebytočná voda sa 

odstráni.  

 BETONCLEANER sa nanáša v prípade potreby aj opakovane, nechá sa pôsobiť a potom sa urýchlene 

mechanicky odstráni špongiou, kartáčom, textilom a pod. Po skončení čistenia sa povrch opäť dôkladne umýva 

vodou až do odstránenia všetkých zbytkov čistiaceho prostriedku a v ňom rozpustených nečistôt. 
 BETONCLEANER je ideálnym prostriedkom pre čistenie plastových foriem od zbytkov betónu, napríklad 

foriem pre výrobu vibroliatej zámkovej dlažby. Výluhy z čistenia uzavretých plastových foriem sa likvidujú 

pridávaním do zámesovej vody. Obdobným spôsobom je možné čistiť aj oceľové formy, ktoré je potrebné po 
vyčistení opláchnuť roztokom sódy s vodou. 

 

Postup pri likvidácii výluhov po Betoncleanere  recykláciou 

1) Zneutralizovať už málo aktívne zvyšky Betoncleaneru  vápenným mliekom na pH 7 – kontrola univerzálnym 
indikátorovým papierikom 

2) Maximálne dávky roztoku ( zvyšky po čistení foriem ) na 100 kg cementu: 

 
pomer riedenia  dávka zvyškov  ubrať vodu na 

      Betoncleaneru s vodou na 100 kg cem.  100 kg cementu 

 
        1 : 0              2 litre       1 liter 

         1 : 1         4        3 

         1 : 2         5        4 
         1 : 3         7        6 

 

Zbytky sa pridávajú do zámesovej vody alebo priamo do miešačky. POZOR ! Podmienkou je pH 7. 
Účinok – urýchľujúci. 

  

Doporučenia 
Pre odstránenie veľmi slabých vrstiev výkvetov alebo ošetrovanie pórovitého povrchu sa osvedčila aplikácia 

Betoncleaneru zotrením namočeného výkvetu pomocou textilu alebo špongie nasiaknutej Betoncleanerom  

a následné rýchle opláchnutie vodou. Vyvarujeme sa tým vstúpením Betoncleaneru  hlboko do štruktúry 
ošetrovaného materiálu. 

Pre zamedzenie opakovania minerálnych výkvetov, spôsobenému opakovaným vynášaním solí z hĺbky materiálu 

pomocou transportu vlhkosti, je väčšinou nutná hydrofobizácia. Po vyschnutí plochy ošetrenej Betoncleanerom  je 

vhodné aplikovať prípravok z našej ponuky Hydrofob. 
 

Používanie materiálu v kombinácii s inými výrobkami 
Po aplikácii Betoncleaneru  je doporučené zvážiť následné použitie prípravku Hydrofob, ktorý zamedzuje vnikaniu 

predovšetkým zrážkovej vody do podkladu a tím aj opakovaným minerálnym výkvetom. 

 

https://najdipsc.zones.sk/PSČ_96001/
https://najdipsc.zones.sk/PSČ_04001/
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Dávkovanie 
Dodaný koncentrát je možné riedť vodou v pomere až do 1:4 podľa praktickej skúšky, ktorú je nutné pred použitím 

vykonať. Pri riedení Betoncleaner  liať do vody, nikdy nie naopak. 

 

Skladovanie 
Nutné dodržovať pravidlá a predpisy pre manipuláciu a skladovanie žieravín. 

 
Balenie a dodávanie 

   - v návratných a zálohovaných 1000 litrových kontejneroch  
           - v nevratných 200 litrových PE sudoch 

- v nevratných malých PE obaloch  

Obaly musia byť označené výstrahou – POZOR  ŽIERAVINA. 

 

Zabezpečenie kvality  
 
Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola 

prostredníctvom autorizovanej skúšobne. 
 

Karta bezpečnostných údajov 

 
Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) nájdete v 
Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk,  resp. vám ju zašleme formou e-mailu. 

 

 

Upozornenie 
Betoncleaner  je žieravina. Pri práci s prostriedkom Betoncleaner  rešpektujte hygienické predpisy pre prácu so 

žieravinami. Odstráňte z  dosahu detí !  Pri práci používajte ochranné prostriedky ! 

Uvedené údaje majú iba informačný charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie. Stachema nepreberá 
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku 

plneného do obalov odberateľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
*Aktuálna verzia nahrádza predošlé vydania technických listov. 
 
 

 
 

ssstttaaavvveeebbbnnnááá   ccchhhééémmmiiiaaa   ●●●   dddááávvvaaammmeee   bbbeeetttóóónnnuuu   ccchhhaaarrraaakkkttteeerrr   


