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■ Vysoce účinný 
 

■ Biologicky odbouratelný 
 

■ Univerzálně použitelný 

  
Výrobek: Koncentrovaný čisticí prostředek pro fasády, vhodný i pro pravidelnou údržbu. K odstranění běžných i intenzivních 

nečistot z povrchu fasádních ploch (špína, prach, olej, mastnota, atp.). 

  

Složení: Neionogenní a anionaktivní povrchově aktivní látky, přísady, voda. 

  

Vlastnosti: Vysoce účinný, bez vytváření pěny, snadno zpracovatelný, biologicky odbouratelný. 

  

Použití: K odstraňování běžných i intenzivních nečistot, taktéž oleje a mastnoty. Použitelný v interiéru i exteriéru na minerálních i 

pryskyřicí nebo disperzí pojených površích. Může být taktéž přidáván do zásobníku vysokotlakého mycího agregátu. 

Vyčištěné plochy se doporučuje barevně sjednotit nátěrovými hmotami Baumit.  

  

Technické údaje: Hustota: cca 1,00 kg/dm3 

 Hodnota pH: cca 8-9 

 Vzhled: čirá, modrá tekutina 

 Zápach: příjemně svěží 

   

 Spotřeba: cca 0,2 l/m² v závislosti na podkladu a intenzitě znečištění 

  

Zajištění kvality: Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu jakosti ISO 9001:2000. 

  

Bezpečnostní pokyny: Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na ww.baumit.cz nebo na vyžádání u výrobce. 

  

Skladování: V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců. 

  

Způsob dodávky: kanystr 5 l, 1 paleta = 90 kanystr 

  

Podklad: Vhodný na všechny minerální, pryskyřicí anebo disperzí pojené podklady. 

  

Zpracování: V závislosti na intenzitě znečištění může být Baumit ReClean použit neředěný nebo ředěný vodou: 
  

 ■ slabé znečištění                                   1:10 

■ středně silné znečištění                      1:5 

■ intenzivní a silně ulpělé znečištění     1:1 nebo použít neředěný 

  

 Baumit ReClean lze nanášet ručním rozprašovačem nebo pomocí tvrdší štětky či kartáče. Rovněž lze přidávat do 

zásobníku vysokotlakého mycího agregátu. Na silně ulpělé nečistoty lze nanášet opakovaně tvrdší štětkou nebo kartáčem. 

Na znečištěné ploše ponechat působit 2-20 minut, a následně důkladně opláchnout vlažnou vodou nebo vysokotlakým 

mycím agregátem. 

  

Upozornění a všeobecné 

pokyny 

pokyny 

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vysoká vlhkost 

vzduchu a nízké teploty mohou nepříznivě ovlivnit zrání omítky. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití 

vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné 
materiály. 
 
Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. 

 

 
 
 
 

 
Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a 

doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti toho-

to výrobku pro použití v konkrétních podmínkách. 

 

Baumit ReClean 

Čistící prostředek na fasády. 


