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GODELMANN Odstraňovač znečištění 
od cementu a výkvětů, 
neobsahuje kyselinu 

 
 

Čistič šetrný k materiálu pro všechny betonové povrchy  
 

 šetrně odstraňuje jemná znečištění od cementu a výkvětů 

 koncentrát – vystačí až pro 250 m² 

 ideální pro všechny povrchy citlivé na kyselinu 
 

GODELMANN Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů, neobsahuje kyselinu 
Do hloubky působící speciální čistič k rychlému a šetrnému odstranění jemných cementových 
nečistot, zbytků od cementu, vápenných povlaků a obecných nečistot.  
Protože receptura neobsahuje kyselinu, umožňuje bezpečné použití na hladkých površích podle 
bednění nebo na broušených površích. 
 
Oblasti použití: 
V interiérech a exteriérech na všech betonových površích. 
Rovněž výborně použitelné na citlivých površích z přírodního kamene jako jsou mramor, travertin, 
vápenec, Agglo-Mramor, leštěná žula, břidlice, pískovec, Teraco atd. 
 
Aplikace: 
Před použitím musí být případně použitý vázaný spárovací materiál dobře vytvrzen. 
Zameťte volné cementových a vápenných zbytků. Povrch je třeba vždy předem navlhčit. 
GODELMANN Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů rozřeďte vodou v poměru 1:5 až 1:10 
a nanášejte houbou nebo savou látkou. Pracujte přitom jen na malých úsecích a ošetřujte vždy 
max. 2 m

2
. Pak mechanicky očistěte kartáčem. Po cca 3 minutách čištění omyjte zbytky vodou. 

 
Během čištění je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby produkt na povrchu nezaschl. 
 
Při silném znečištění může být proces zopakován nebo produkt může být použit nezředěný na 
předtím navlhčenou plochu. 
 
V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě. Při 
nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody. 
 
Vydatnost: 
Až do 250 m² / 1 liter GODELMANN Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů – dle znečištění 
povrchu. 
 
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích: 
< 5 % Neionogenní tenzidy, kationaktivní tenzidy, fosfonáty, vonné látky, limoneny. 
 

Číslo artiklu Označení Obsah 

12346 Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů, 
neobsahuje kyselinu 

1 litr 

 
Tip: 
Pro účinnou ochranu vyčištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci 
pomoci  

 
 
Betonwerk GODELMANN KG 
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70,  
E-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de stav: 29.06.11 HW 


