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Preparat jest wpisany na listę w Federalnym Urzędzie ds. Ochrony Środowiska Berlin pod numerem 
15480061. 

REINFIX to koncentrat czyszczący zawierający kwasy nieorganiczne z dokładnie dopasowaną do 
obszaru stosowania kombinacją inhibitorów i detergentów. 
REINFIX skutecznie usuwa warstwy cementowe i wapienne ze wszystkich mineralnych materiałów 
budowlanych jak np. płytki szkliwione i nieszkliwione, terakoty i klinkier. 
REINFIX nadaje się do odkwaszania świeżo zafugowanego muru klinkierowego, skutecznie usuwa 
wykwity chlorkowe i siarczanowe z klinkieru i murów z kamienia naturalnego i sztucznego. 
REINFIX świetnie nadaje się również do odkwaszania lastrico, do usuwania warstw cementowych z 
elementów szalunku oraz do podstawowego czyszczenia urządzeń do mieszania betonu i urządzeń 
roboczych przed zastosowaniem oleju do smarowania deskowania i preparatów antykorozyjnych. 
REINFIX nie zawiera kwasu fluorowodorowego. 

ZASTOSOWANIE:

- na podłożach mineralnych do usuwania cementu i nadmiaru fug:

Przed każdym zastosowaniem REINFIX należy sprawdzić preparat pod kątem tolerancji na 
powierzchni próbnej!
Przeznaczone do czyszczenia powierzchnie należy najpierw zwilżyć! Rozcieńczenie w zależności od 
stopnia zabrudzenia od czystego preparatu do roztworu 1:10. Nanieść roztwór czyszczący, odczekać 
chwilę by zadziałał i spłukać wodą pod ciśnieniem. Nie należy doprowadzić do wyschnięcia preparatu 
czyszczącego na materiale. Zawsze pracować od dołu do góry. Leżące pod spodem części elewacji 
należy utrzymywać w wystarczającej wilgotności.

- maszyny do betonu i elementy szalunku:

Świeżo usunięte elementy szalunku opryskać, odczekać kilka minut aż preparat zadziała i spłukać 
wodą (roztwór 1:5 do czystego preparatu).
Betoniarki i elementy pomp opryskać roztworem 1:5, odczekać ok. 10 minut by preparat zadziałał i 
zmyć wodą pod ciśnieniem. 

Należy przykryć elementy eloksalowane, aluminium, metale kolorowe i kamienie naturalne i sztuczne 
nieodporne na kwas! Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ścieków.  



Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach 
laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu 

udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.


