
 
 
 
 
Техническа характеристика 

CL-CLEAN 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта 
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт  
 

 

 

Почистващ препарат за плочки и естествени камъни 
 
 

Описание 
 
CL-CLEAN е специална почистваща 
течност на основа на органични киселини, 
за почистване на остатъци от бетон, 
цимент, мазилки, фугиращи смеси за 
плочки и соли. Подходящ за почистване на 
места за съхранение на питейна вода или 
хранителни продукти, тъй като не оставя 
остатъци. 
 

Области на приложение 
 
CL-CLEAN се използва за почистване на 
остатъци от цимент, вар или соли, върху 
керамични плочки, естествени камъни или 
неполирани мрамори. Също така за 
почистване на фасади на сгради от 
остатъци на циментови мазилки или соли.  
 

Технически характеристики 
Вид: прозрачна течност 
pH: около 0,5 
Плътност: 1,12 kg/lit 

Указания за употреба 

CL-CLEAN се нанася върху повърхността 
неразреден или разреден с вода до 1:1. 
Течността се оставя да работи за около 2-3 
минути, след което повърхността се 
обработва с твърда (не метална) четка. 
Цялата повърхност се измива обилно с 
вода. В случай на упорити замърсявания 
може да се наложи процеса да се повтори. 
При полагане е необходимо да се 
използват подходящи защитни средства.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Разход 
 
150-200 g/m2, в зависимост от употребата.  
 

Опаковка 
 
CL-CLEAN се предлага в опаковки от           
1 kg, 5 kg и 20 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
от +5°C до +35°C, на места, защитени от 
пряка слънчева светлина и ниски 
температури.  
 

Забележки 
 
• Продукта съдържа органична киселина, 

поради което се класифицира като 
корозивен.  

• Консултирайте се с инструкциите за 
безопасност, посочени върху 
опаковката.  

• В случай на полагане в затворени 
помещения е необходимо да се осигури 
добра вентилация. 

• При емайлирани повърхности 
действието на продукта трябва да е 
кратко и незабавно след употреба на 
продукта, повърхностите трябва да се 
измият обилно с вода. 

• Метални инструменти или контейнери 
не са подходящи за използване при 
полагане на CL-CLEAN. 

• За да се избегне опасност от 
обезцветяване на повърхността, се 
препоръчва да се извърши 
предварително изпитване върху малка 
част от нея. 

 


