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Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Categoria conform 
normelor chimice

Asigurarea calităţii

Termen de valabilitate

Livrare

Prelucrare

Produs concentrat de curăţat faţada, cu putere ridicată de degresare şi de îndepărtare a murdăriei.

Tenside, apă, aditivi

Eficienţă foarte mare, uşor de prelucrat, biologic degradabil.

Îndepartează murdăria persistentă de pe faţade.    

Valoare pH    7 – 8
Densitate     1,04 kg / dm3 
Consum de material    0,2 litri / m2 (depinde de suprafaţă şi de gradul de murdărie)

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din Fişa cu date 
de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.

Verificări permanente în laboratoarele din Austria.

24 luni într-un loc uscat, rece ferit de îngheţ şi în recipientul original bine închis.

Bidon 5 l

Stratul suport
Se aplică pe suprafeţele minerale, precum şi tencuieli pe bază de răşină sintetică şi vopsele în dispersie. 

Aplicare
Produsul de curăţare faţada Baumit ReClean se foloseşte în funcţie de gradul de murdărie nediluat sau diluat cu apă.

Grade de murdarie:
 Murdărire uşoară 1:10
 Murdărire medie 1:5
 Murdărire mare 1:1 sau nediluat

Aplicarea poate avea loc cu ajutorul unui aparat manual de pulverizare sau, la murdării persistente, prin intermediul unei 
bidinele dure. Cu cât este mai intensă aplicarea cu ajutorul bidinelei dure, cu atât mai repede se dizolvă murdăriile. La 
murdării persistente se aplică de mai multe ori produsul de curăţat fatade Baumit şi se lasă sa acţioneze. 

Produsul de curăţat faţade poate să fie adăugat peste apa pentru spălare a maşinii de curăţat cu presiune. 

Timpul de acţiune pe suprafaţă este de la 2 până la 20 minute în funcţie de murdărire. 

În continuare se spală temeinic cu apă călduţă sau se spală (clăteşte) ulterior cu ajutorul maşinii de curăţat cu presiune.

Baumit ReClean
Produs de curăţat faţade

Putere ridicată de curăţare

Uşor de aplicat

Nu afectează mediul înconjurător
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Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului, a produsului de curăţat şi a suprafeţei trebuie să fie cel putin +5°C în timpul prelucrarii şi al 
procesului de uscare. 

A se proteja faţada corespunzător de razele solare, ploaie sau vânt puternic (de exemplu prin utilizarea plasei de protecţie 
pentru schelă).

Se recomandă ca produsul de curăţat fatade sa fie testat înainte pe o suprafaţă mică.

Pregătiri privind securitatea
Se vor purta neaparat manuşi, ochelari de protecţie, mască de protecţie pentru faţă adecvate atunci când se utilizează 
produsul de curăţat faţade Baumit.

Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului 
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului 
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care 
urmează a fi folosit.

Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


