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E Vysoce účinný koncentrát
E Odstraňuje vytvrzené vrstvy a hloubkově čistí hrubou nečistotu 
E K čištění široké škály různých typů znečištění 
E Lze použít i na povrchy jako jemná keramika, sklo a všechny 

typy přírodních kamenů, včetně i leštěných

OBLASTI POUŽITÍ
CE 51 lze použít jako neředěný prostředek pro účinné odstranění 
skvrn a zbytků, po použití epoxidových hmot CE 79 / CE 89, a také 
pro odstranění skvrn na leštěném porcelánu. Zároveň jej lze použít k 
čištění aplikačního nářadí a nástrojů při zpracování epoxidů. Prostředek 
CE 51 zředěný (30% vody) je účinný pro efektivní odstranění vosku, 
mastných zbytků a usazených organických nečistot nahromaděných 
v průběhu času ze všech kritických povrchů. Odstraňuje nečistoty, 
které ulpěly v pórech materiálu. Pro pravidelné čištění všech typů 
povrchů charakterizovaných intenzivními nečistotami, které nelze 
odstranit pomocí běžně prodávaných čističů, použijte CE 51 zředěný 
30% vodou.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Spáry by měly být dostatečně vytvrzené (min. 24 hodin při teplotě 
20 - 25 ° C). Hrubé vrstvy, velké zaschlé pryskyřičné kapky nebo 
přebytečný materiál musí být odstraněny nejprve mechanicky (materiál 
je snazší odstranit, pokud se zahřeje).

 
ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na typu znečištění a druhu podkladu aplikujte prostředek 
CE 51 zředěný nebo neředěný přímo na povrch. Nechte čistící prostředek 
působit asi 10 - 15 minut. Následně po aplikaci setřete povrch bílou 
plstí nebo pro větší plochy použijte čistící stroj s bílým plstěným kotoučem. 
Čisticí roztok poté stáhněte pomocí houby, gumové stěrky nebo mokrého 
vysavače. Nakonec plochu dobře opláchněte čistou vodou a osušte 
čistým hadrem nebo tkaninou. Nečekejte, až se oplachovací voda 
odpaří, protože by to mohlo způsobit skvrny na povrchu. Před použitím 
chraňte dveře, okna, gumová těsnění, nábytek atd., které mohou být 
poškozeny přímým kontaktem s čisticím prostředkem. 

NEPŘEHLÉDNĚTE
Často měňte oplachovací vodu a při manipulaci noste ochranný 
oděv. Postupujte podle pokynů na štítcích a v bezpečnostním listu. 
Nepoužívejte produkt pro aplikace, které nejsou uvedeny v technic-
kém listu.

Chraňte si pokožku a oči. Při práci používejte ochranné rukavice a 
brýle. Na pracovišti zajistěte odpovídající větrání. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte 
pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití 
vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. 
Při nadýchání dopravte osobu mimo kontaminované prostředí a 
poraďte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho 
bezpečnostním listu. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí 
vydání týkající se tohoto produktu.

OBALy A LIKVIDACE ODPADU
Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený 
produkt (smícháním s absorpčním materiálem) odevzdejte v místě 
sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru 
zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 161001. 

SKLADOVÁNÍ
Do 24 měsíců od data výroby při skladování v suchém prostředí, při 
teplotě více jak +10 °C, v originálních a nepoškozených obalech. 
Chraňte před mrazem!  

CE 51
 EPOXyCLEAN

Speciální čistič pro odstranění skvrn, zbytků a znečištění od epoxidových spárovacích 
hmot ze všech typů keramických obkladů a přírodních kamenů



Kvalita pro Profesionály

BALENÍ
1 l plastová lahev

TECHNICKÉ úDAjE
Vydatnost:  cca 10 - 15 m2 / l 
Doporučená doba působení:  cca 10 - 15 min
Teplota pro zpracování:   od + 5 ° C do 35 ° C
PH:  10,6 - 11,4
Reakce na oheň:   Nehořlavý
Barva:   bezbarvý
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UPOZORNĚNÍ:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. 
Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství 
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako 
nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých 
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat 
odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací 
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz 
e-mail: info@ceresit.cz


