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Środek czyszczący do cegły i 
zaprawy 
Geocel® Ecochem Środek czyszczący do cegły i 
zaprawy jest szybkim i skutecznym środkiem 
czyszczącym, który nie zawiera kwasów 
solnych i innych szkodliwych rozpuszczalników, 
dlatego jest bezpieczny w użyciu i 
przechowywaniu. 

Uszkodzenia muru po zastosowaniu preparatu na bazie 
kwasu solnego są nieodwracalne. 
 
Geocel® Ecochem Środek czyszczący do cegły i 
zaprawy: 
• Usuwa wykwity solne, zacieki, osady wapienne, 

zabrudzenia, resztki zaprawy i cementu  
• Nie odbarwia muru z cegły i kamienia, zaprawy, 

fasad, tynku, okładzin ściennych i podłogowych, 
powierzchni betonowych, metali i wielu innych 
powierzchni 

• Nie uszkadza powierzchni wykonanych z cynku, 
aluminium, stali galwanizowanej lub stali 
nierdzewnej  

• Do zastosowania na murach z cegły i kamienia, 
fasadach, okładzinach ściennych i podłogowych, 
powierzchniach betonowych jak też na wielu 
metalach 

• Doskonały do usuwania plam oleju, smaru, rdzy i 
nikotyny ze ścian, betonowych posadzek i płyt 
chodnikowych 

• Skutecznie czyści narzędzia robocze, mieszarki 
do zapraw cementowych itp.  

Preparat na bazie 
kwasu solnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testy przy użyciu 
środka czyszczącego 
na bazie kwasu solnego 
nie powiodły się, środek 
nie usunął wykwitów.  

Ecochem Środek 
czyszczący             

do cegły i zaprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przeprowadzonych 
testach w tych samych 
kontrolowanych warunkach 
Ecochem Środek 
czyszczący do cegły i 
zaprawy całkowicie usunął 
wykwity i zaprawy 
pozostawiając czysty mur. 
 

 



 
DANE TECHNICZNE 

Konsystencja    ciecz 
Okres przydatności      36 miesięcy 
 

Kolor    jasnoniebieski 
 

 
Przygotowanie specyfikacji: Powyższe wartości nie są 
przeznaczone do przygotowywania specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do opracowywania specyfikacji dla tego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Geocel®. 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Przed zastosowaniem powierzchnie 
muszą być dokładnie zwilżone czystą 
wodą. 

SPOSÓB UŻYCIA 
W zależności od stopnia zabrudzenia 
należy rozcieńczyć Geocel® Ecochem Środek 
czyszczący do cegły i zaprawy w wodzie w 
następujących proporcjach: 
Lekkie / Średnie zabrudzenie 1:5 – 1:10 
Średnie / Mocne zabrudzenie 1:1 – 1:5 
 
Geocel® Ecochem Środek czyszczący do cegły i 
zaprawy należy rozcieńczyć w plastikowym 
wiadrze. 
Nakładać na powierzchnię zawsze z góry 
na dół pędzlem lub przy użyciu natrysku 
niskociśnieniowego (nie stosować 
mgiełki). 
Pozostawić środek do aktywacji przez 5 
do 10 minut a następnie oczyścić i spłukać 
czystą zimną wodą. 
Konieczne jest całkowite zwilżenie 
porowatych powierzchni przed 
zastosowaniem oraz dokładne ich 
spłukanie po zastosowaniu preparatu.  
 
Nie dopuszczać do wyschnięcia 
preparatu na powierzchni. 
W przypadku stosowania na powierz-
chniach z kamienia naturalnego należy 
wykonać próby w celu określenia 
przydatności preparatu i jego 
maksymalnego stężenia. Unikać 
kontaktu z materiałami wapiennymi takimi 
jak marmur i trawertyn. 

ZUŻYCIE 
Wydajność z 1 L preparatu: 
1:1   około 20m² powierzchni 
1:5   około 50m² powierzchni 
1:10 około 100m² powierzchni 
 

OPAKOWANIE 
Geocel® Ecochem Środek czyszczący do cegły 
i zaprawy jest dostępny w pojemnikach 1 l 
pakowane po 6 szt. w kartonie oraz w 
pojemnikach 5 l pakowane po  
2 szt. w kartonie 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
Instrukcje dotyczące Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Stosowania są dostępne 
na żądanie. 
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH nr  

 
 

SERWIS TECHNICZNY 
W celu uzyskania informacji technicznych, 
doradztwa w sprawie przydatności do 
konkretnych zastosowań, lub 
szczegółowych informacji dotyczących 
Zdrowia i Bezpieczeństwa należy 
skontaktować się z Serwisem 
Technicznym Geocel®  
 
WAŻNA UWAGA: Powyższe informacje przedstawiono w 
dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, ponieważ 
warunki i sposoby użycia naszych produktów pozostają poza 
naszą kontrolą, informacje te nie powinny być stosowane 
zamiast prób u odbiorcy, potwierdzających, że produkty Geocel 
są bezpieczne, efektywne i w pełni nadają się do danego 
zastosowania. Zalecenia odnośnie użycia nie powinny być 
traktowane jako pobudka do naruszenia jakiegokolwiek patentu. 
 
Jedyna gwarancja Geocel stwierdza, że produkt w momencie 
dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. 
Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu 
wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on 
inny niż gwarantowany. 
 
Geocel nie udziela jakiejkolwiek jawnej lub dorozumianej 
gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania 
lub przydatności do sprzedaży. 
 
Geocel zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
przypadkowe lub będące wynikiem zastosowania produktu. 

Geocel Limited 
Western Wood Way, Langage Science Park, 

Plympton, Plymouth, Devon, PL7 5BG 
Tel: 01752 334350 Fax: 01752 202065 Email: 

info@geocel.co.uk  
www.geocel.co.uk  

Dystrybucja w Polsce: 
Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Ul. Gizów 6,    01-249 Warszawa 
Tel.: +48 22 314 44 32-33      Fax: +48 22 314 44 34 
office.polska@proventuss.com 
www.proventuss.com 

 


