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Високоякісні матеріали для гідроізоляції, герметизації 

будівельних конструкцій та споруд  

ОЧИЩУВАЧ ВИСОЛІВ МЕГАТРОН  
очищення цегли, каменю, концентрат 

Опис матеріалу: 
Якісний концентрований засіб для 

очищення цегли, каменю, керамічної плитки 

від цементних та бетонних залишків, вапняку, 

солі і гіпсу, будівельного клею. Легко видаляє 

практично будь-який вид забруднень / нальоту 

на різноманітних мінеральних поверхнях. 

Рекомендується для очищення нальоту після 

будівельних робіт на поверхнях, які стійкі до 

дій кислоти. 

Властивості: 

• Якісно очищає забрудненні мінеральні 

поверхні від: цементних / будівельних 

сумішей, шовних затерли, клею для 

плитки;  

• Ефективно усуває гіпсовий наліт;  

• Підходить для очищення побутових 

забруднень: іржі, вапна і соляних 

утворень; 

• Усуває навіть старі забруднення. 

Сфера застосування: 

• Очищувач застосовується для 

видалення висолів застосовується для 

ефективного очищення різних 

керамічних і сантехнічних виробів: 

плитки, облицювальної цегли, 

керамогранітного покриття, каменю і 

т.д. 

Рекомендації по нанесенню: 

Захистити поверхню від попадання 

очищувача, яка НЕ потребує очищення. 

Попередньо змочити водою забруднену 

поверхню. Обробляти поверхню необхідно при 

температурі не менше + 5 ° С Перед обробкою 

рекомендується перевірити реакцію у взаємодії 

на невеликій незамінній ділянці поверхні так 

як вплив кислот можуть викликати (в рідких 

випадках) візуальні та навіть механічні 

відхилення / пошкодження. НЕ варто 

змішувати засіб з іншими препаратами / 

речовинами, особливо препаратами до складу 

яких входить хлор. Приготування робочого 

розчину: Очищувач представлена в 

концентрованому вигляді і в деяких випадках 

вимагає приготування. Для застарілих плям 

цементу концентрат використовувати в його 

первісному заводському вигляді. Для свіжого 

цементного нальоту і непотрібних надлишків 

затирки для швів розвести концентрат чистою 

водою в пропорціях від 1: 3. Очистити висоли, 

через вапняні нальоти і водоемульсійну фарбу 

можна розведеним водою засобом в пропорції 

від 1: 3 до 1: 5. Увага!!! Не дотримання 

пропорцій можуть привести до неякісним або 

небажаних результатів. Суворо дотримуйтеся 

регламентованих виробником пропорцій.  

Спосіб застосування: 

Наносити засіб варто пензлем, валиком або 

фарбопультами різних видів на забруднену 

поверхню. Витримувати склад слід не більше 

3-х хвилин, потім видалити забруднення 

тканиною (ганчіркою) або губкою. Після 

очищення промити водою, і при необхідності 

повторити процедуру знову. 

Технічні характеристики 

Характеристика Значення 

Зовнішній вигляд 
Рідина із різким 

запахом 

Основа кислоти 

Густина г/см3 1,05-1,07 

Кислотність 2 

Витрати матеріалу: 

250-500 мл/м2  готового розчину в залежності 

від поверхні. 

Зберігання: 

Гарантійний термін зберігання 18 місяців 

при температурі від -20 до +60°С в не 

порушеній заводській упаковці. 

Заходи безпеки: 

Концентрат негорючий. При роботі   слід 

дотримуватись загальних технік безпеки і 

використовувати захисні: окуляри, рукавички 

стійкі до кислот, спецодяг, респіратор. При 

попаданні очищувача на відкриті ділянки 

шкіри, в слизову оболонку і органи зору 

необхідно, промити струменем чистої води. 

Берегти від дітей і домашніх тварин. Тримати 

окремо від продуктів харчування і питної води, 

кормів. 


