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ZANIECZYSZCZEŃ  
Z  POWIERZCHNI BUDYNKÓW 

   
 

 
 

7 doskonałych powodów, by używać RENOFLASH’: 
. 
1. Czyści, usuwa natychmiast  naloty z powierzchni budynku : fasady, tarasy, elewacje.... 
2. RENOFLASH ’ jest   produktem   alkalicznym   z   zawartością   chloru   skutecznym   przy 
wybielaniu powierzchni, czyszczeniu czarnych plam powstałych z zanieczyszczeń. 
3.   Działa   natychmiastowo,   powierzchnie   odzyskują   swój   pierwotny   wygląd   bez   żadnego 
ryzyka zniszczenia ich właściwości. 
4.  Miesza się z wodą. Produkt niepieni ący . 
5.  Eliminuje   zabrudzenia organiczne pochodzące z nacieków wodnych lub te powstałe na 
betonowych   powierzchniach   lub   podmurowaniach,   betonowych   lub   pokrytych   płytkami 
tarasach, powierzchniach pokrytych kostką brukową lub łupkami dachówkowymi. 
6. Usuwa zabrudzenia mineralne   powstałe na fasadach, bruku, ścianach... 
7. Może być stosowany jako środek ochronny przed nałożeniem farby. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 
 

      Instytucje                    Budownictwo                    Rozrywka, agroturystyka 
 

Produkt jest stosowany przez profesjonalistów z branży budownictwa do prac związanych z czyszczeniem, 
odnawianiem materiałów budowlanych w miejscach użyteczności publicznej, urzędach miast, instytucjach 
publicznych,   szkołach,   na   placach   zabaw   lub   kortach   tenisowych,   odkrytych   basenach,   zbiornikach 
wodnych,   fontannach,   krawężnikach   i   częściowo   betonowanych   alejkach   w   parkach   publicznych,   na 
dachach pokrytych dachówkami, łupkami lub cementem włóknistym. 
Pozwala również na odnowienie wyglądu powierzchni drewnianych. 

Właściwo ści   Sposób u życia  
 
Wygląd : przezroczysty żółty płyn  
Zapach : eukaliptusowy 
pH   produktu   w   stężeniu   1   %   : 
12,25 +/- 0,075 
Gęstość :1,13 +/- 0,4 
Aktywny     składnik : podchloryn 
sodu   (N°CAS :   7681-52-9)   w  105 
g/kg lub 111 g/l aktywnego chloru 
lub 9.6 % 
 
Dodatkowe informacje : odnieść  się do 
karty charakterystyki produktu.  

 

 

 
Nanosić  RENOFLASH’  czysty  lub rozcieńczony  w 50 % poprzez  rozpylenie 
lub strumień pod wysokim ciśnieniem, w zależności od stopnia zabrudzenia. 
Przed każdorazowym użyciem przeprowadzić test na powierzchni we wskazanej 
dawce. 
Pozostawić aż zadziała na minimum 30 minut. Następnie obficie spłukać wodą 
lub maszyną doczyszczenia pod dużym ciśnieniem. 
Pozostawić do wyschnięcia.  
 
Nie mieszać produktu RENOFLASH’ z produktami alkalicznymi. 
 
PRZECHOWYWANIE: 
 Jak wszystkie produkty chlorowe, RENOFLASH’ ulega degradacji, 
jeśli jest wystawiony na działanie ciepła lub promieni owanie UV.  
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach, które są wyposażone w 
zawór odgazowania. Przechowywać z dala od światła i w temperaturach nie  
przekraczających  30°C.  
 Zużyć   w ciągu 12 miesięcy od  daty zakupu. 
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plusiki 7-ki 
HYDROCIDE: środek zwiększający szczelność, przeciw mchom 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

7dArmor©Copyright 



 
 

7dArmor©Copyright 

URZĄDZENIE TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – to profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   
o pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 
• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki 

któremu można spryskać wysoko umieszczone 
partie; 

• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do 
umieszczenia pojemnika na plecach (dzięki czemu 
użytkownik ma pełną swobodę ruchów). 


