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KARTA TECHNICZNA



Płyn zapewnia umycie i odtłuszczenie mocno zabrudzonych                    
elewacji budynków wykonanych w technologii ETICS,                                  
wykończonych cienkowarstwowymi tynkami: mineralnymi, akrylo-
wymi, silikatowymi, silikonowymi, silikatowo-silikonowymi,                           
w technologiach tradycyjnych takich, jak tynki cementowo- 
wapienne, elewacji wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych                                 
czy wykończonych okładziną ceramiczną oraz elewacji wykonanych 
ze szkła i aluminium. Po umyciu elewacji, powierzchnię można 
odnowić poprzez malowanie farbami MAJSTERPOL. Preparat 
można także używać do umycia dachów, odtłuszczanie kostki                            
i betonu z pyłu, wapnia i ogólnych zabrudzeń. Usuwa oleje silniko-
we, zaschnięty brud, sól drogową, sadzę. Preparat przeznaczony 
jest do zastosowań zewnętrznych. 

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UWAGA

Przed nakładaniem płynu, czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. 
Miejsca występowania skażenia mikrobiologicznego, należy 
wcześniej usunąć za pomocą preparatu Elewacid. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy dodatniej 
temperaturze powietrza i podłoża. Przed    przystąpieniem do prac 
wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczo-
ne do czyszczenia odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Dotyczy to 
szczególnie okien, drzwi, kratek wentylacyjnych, itp. Nakładanie 
preparatu poprzez natrysk można stosować jedynie przy bezwietrz-
nej pogodzie. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je 
obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

PRZECHOWYWANIE

WYKONANIE
Przed użyciem preparat rozcieńczyć czystą wodą i wymieszać. 
Stopień rozcieńczenia jest uzależniony od intensywności występo-
wania zabrudzeń. Do mało intensywnych zabrudzeń rozcieńczyć w 
proporcji od 1:2 do 1:4. Bardzo zabrudzone powierzchnie myć 
produktem nierozcieńczonym. Najlepsze efekty mycia daje zastoso-
wanie myjek pod ciśnieniem.  W tej technologii zaleca się myć 
elewacje, posadzki oraz wszystkie elementy wielkowymiarowe. 
Preparat należy nanieść na podłoże przy użyciu np. opryskiwacza 
ogrodowego, pędzla lub gąbki, odczekać około 10 min. do zaniku 
piany, po czym spłukać rozproszonym strumieniem wody. Przy 
uporczywych zabrudzeniach użyć szczotki z twardym włosem. W 
razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Zostawić do 
wyschnięcia przed nałożeniem np. nowych powłok malarskich. Przy 
mało intensywnych zabrudzeniach, można bezpośrednio myć 
zabrudzone powierzchnie przy użyciu myjki ciśnieniowej z automa-
tycznym podawaniem preparatu. 

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w suchych 
warunkach w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C. Chronić przed 
mrozem.

SKŁAD
Mieszanina środków powierzchniowo czynnych.

OPAKOWANIE
Kanister 5 kg

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej              
i przepisów BHP. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące 

sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały 
opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres 

stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego                 
przygotowania wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą 

ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. 

ZUŻYCIE
Zużycie płynu w dużej mierze uzależnione jest od stopnia                                       
zabrudzenia oraz chłonności podłoża czyszczonego i zazwyczaj 
mieści się w granicach od 0,08 do 0,1 kg/m2. 

PŁYN DO MYCIA ELEWACJI Data aktualizacji: 14.09.2022 r.  

MP MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Mienia, ul. Jedlina 29, 05-319 Cegłów, tel. +48 25 757 05 54

biuro@majsterpol.pl, www.majsterpol.pl


