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Фабрично приготвен почистващ концентрат за фасади с висока способност да 
разтваря замърсявания и мазнини, както и с добри поддържащи свойства. За 
отстраняване на нормални до упорити замърсявания (мръсотия, прах, масла, 
мазнини и др.) по фасади и други стенни повърхности. 
 
Нейонни и анийонни, активни повърхностно почистващи вещества, добавки и 
вода 
 
Изключително ефикасен и ефективен, не се пени, лесен за употреба, биологично 
разградим 
 
Почиства повърхността от мръсотия, масла и мазнини. Приложим за използване 
на открито и закрито върху всякакви минерални, на основата на изкуствени 
смоли или дисперсни повърхности. Може да се добави към водата като 
почистващ препарат за измиване под високо налягане. Нанася се неразреден или 
разреден с вода, в зависимост от степента на замърсяване. Почистените 
повърхности могат да бъдат пребоядисани с Баумит фасадни бои. 
 
Плътност: ок. 1,00 kg/dm³ 
pH-стойност: ок. 8–9 
Вид: прозрачна, синкава течност 
Мирис: приятно свеж 
Разход на материал: ок. 0,2 l/m2 според основата и замърсеността 
 
Детайлното категоризиране, съгласно закона за химикалите може да се вземе от 
Листа за безопасност за продукта (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 
№ 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.), фирма: 
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg, www.baumit.com. 
 
На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени опаковки, срок на 
съхранение 12 месеца 
 
Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории 
 
 
Опаковка: 5 л, 1 палет = 90 туби 
 
 
В зависимост от степента на замърсяване Баумит РеКлийн може да се използва 
чист или разреден с вода. 

 Степен на разреждане: 
■ при слабо замърсяване: 1:10 
■ при средно замърсяване: 1:5 
■ при силно замърсяване: 1:1 или неразреден 

Баумит РеКлийн се нанася с ръчна пръскачка или при по-значително замърсяване 
с помощта на твърда четка. Разтворът може да се добавя към водата – при 
използване на уред за почистване под високо налягане. При сериозно 
замърсяване Баумит РеКлийн се нанася многократно и повърхността се почиства 
с твърда четка. Времето за въздействие върху основата е от 2 мин. до 20 мин., в 
зависимост от степента на замърсяване. След почистването, повърхността се 
измива с хладка вода или с уред за почистване под високо налягане. 

Баумит РеКлийн 
Baumit ReClean 

Техническа карта 
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Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасянето и 
съхненето на продукта трябва да бъде над +5°C. Фасадата трябва да бъде 
защитена по подходящ начин от пряко слънце, дъжд или силен вятър (например 
посредством фасадни мрежи). 
Препоръчително е, преди използване, продуктът да се тества върху малка площ 
от основата. 
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Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически 
познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са 

основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те 
не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията. 


