
SARSIL®

SARSIL® czyścik
Preparat do chemicznego czyszczenia elewacji

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® czyścik jest środkiem na bazie kwasów nieorga-
nicznych.

DANE TECHNICZNE

Lp. Parametr Specyfikacja
1. Wygląd jednorodna ciecz bezbarwna
2. Rozcieńczenie wodą
3. Gęstość w 25°C ok. 1,15  g/ml
4. Wartość pH ok.1 

PRZEZNACZENIE

SARSIL® czyścik jest preparatem służącym do chemicz-
nego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz 
z elewacji wykonanych z płytek ceramicznych i klinkiero-
wych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko oraz niepolero-
wanego granitu.

Preparat skutecznie usuwa:

- zanieczyszczenia z zapraw i większości mas klejących 
powstałych przy montażu elewacji,

- zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia śro-
dowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.

Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać mate-
riały budowlane trudną do usunięcia patyną, obniżającą
w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku.

UWAGA! Czyszczenie preparatem SARSIL® czyścik na-
leży wykonać przed zastosowaniem impregnatów typu 
SARSIL®.

STOSOWANIE

Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcień-
czyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:
• powierzchnie silnie zabrudzone: 1 część środka + 3 

części wody
• powierzchnie średnio zabrudzone: 1 część środka + 5 

części wody
• powierzchnie mało zabrudzone: 1 część środka + 10 

części wody.
Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z two-
rzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w tym 
kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych 
ani szklanych. Gotowy roztwór nanosić na powierzchnie 
dokładnie zwilżone wodą przy użyciu pędzla lub pistole-
tu. Po upływie 5 ÷10 minut spłukać powierzchnie stru-
mieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na 
czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu po-
zostawia biały osad. Dlatego nie należy czyścić prepara-
tem powierzchni nasłonecznionych i suchych. Na mate-
riały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż 
może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię. Przed 
przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wykonać 
próbę na niewielkiej powierzchni podłoża.

Wydajność
3–10 m2 z 1kg w zależności od porowatości powierzchni 
i stopnia zabrudzenia
Magazynowanie
Przechowywać w miejscu wydzielonym, chłodnym, do-
brze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i zapłonu, 
w temperaturze poniżej +25°C.
Okres gwarancji
12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania 
1, 30 l.

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
37-310 Nowa Sarzyna, Chemików 1

tel/fax +48 17 24 07 231
Marketing +48 17 24 07 924

Dział Technologiczny +48 17 24 07 910
e-mail: silikony@silikony.pl, www.silikonypolskie.pl

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.


