
VLASTNOSTI
u	vysoko účinný koncentrát
u	odstraňuje vytvrdnuté vrstvy a hĺbkovo čistí hrubú nečistotu 
u	na čistenie širokej škály rôznych typov znečistení 
u	dá sa použiť i na jemné povrchy ako jemná keramika, 

sklo a všetky typy prírodných kameňov, vrátane leštených

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit CE 51 sa dá použiť ako neriedený prostriedok na účin-
né odstránenie škvŕn a zvyškov, po použití epoxidových hmôt 
Ceresit CE 79 / Ceresit CE 89, a taktiež na odstránenie škvŕn 
na leštenom porceláne. Zároveň sa dá použiť na čistenie apli-
kačného náradia a nástrojov pri spracovaní epoxidov. Prostrie-
dok Ceresit CE 51 zriedený (30% vody) je účinný na efektívne 
odstránenie vosku, mastných zvyškov a usadených organic-
kých nečistôt nahromadených v priebehu času zo všetkých 
kritických povrchov. Odstraňuje nečistoty, ktoré zostali v pó-
roch materiálu. Na pravidelné čistenie všetkých typov povr-
chov charakterizovaných intenzívnymi nečistotami, ktoré sa ne-
dajú odstrániť pomocou bežne predávaných čističov, použite 
Ceresit CE 51 zriedený 30% vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU
Škáry by mali byt dostatočne vytvrdnuté (min. 24 hodín pri tep-
lote 20–25 °C). Hrubé vrstvy, veľké zaschnuté živičné kvapky 
alebo prebytočný materiál musí byť odstránený najskôr mecha-
nicky (materiál po zahriatí odstránite jednoduchšie).

SPRACOVANIE
V závislosti od typu znečistenia a druhu podkladu aplikujte 
prostriedok Ceresit CE 51 zriedený alebo neriedený priamo 
na povrch. Nechajte čistiaci prostriedok pôsobiť asi 10–15 mi-
nút. Následne po aplikácii zotrite povrch bielou plstenou han-
drou, alebo na väčšie plochy použite čistiaci stroj s bielym 
plsteným kotúčom. Čistiaci roztok potom odstráňte pomocou 
hubky, gumovej stierky alebo vysajte vysávačom na mokré 
vysávanie. Nakoniec plochu dobre opláchnite čistou vodou 
a osušte čistou handrou alebo tkaninou. Nečakajte, až sa opla-
chovacia voda odparí, mohla by spôsobiť škvrny na povrchu. 
Pred použitím chráňte dvere, okná, gumové tesnenia, nábytok 
atď., ktoré môžu byť poškodené priamym kontaktom s čistia-
cim prostriedkom. 

Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby pro-
duktov značky Ceresit-systémové riešenia Ceresit, ktoré sú na-
vrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompa-
tibilita pri ich následnom použití. V prípade použitia výrobku 
iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť 
použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Vzájom-
né použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred 
konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych 
výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielneho che-
mického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú nežela-
nú interakciu.

NEPREHLIADNITE
Často meňte oplachovaciu vodu a pri manipulácii noste 
ochranný odev. Nepoužívajte produkt na aplikácie, ktoré nie 
sú uvedené v technickom liste. Chráňte si pokožku a oči. Pri ma-
nipulácii s prípravkom používajte ochranné prostriedky (ruka-
vice, gumové topánky a okuliare). Na pracovisku zabezpeč-
te zodpovedajúce vetranie. Uchovávajte mimo dosahu detí.
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Špeciálny čistič na odstránenie  škvŕn, zvyškov a znečistenia 
od epoxidových škárovacích hmôt zo všetkých typov 
keramických obkladov a prírodných kameňov.

 CE 51
EPOXYCLEAN



Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí 
do oči vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút 
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie náj-
dete v karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE
Do 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom 
prostredí, pri teplote viac ako +10 °C, v originálnych a nepo-
škodených obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE
Plastová fľaša 1 l

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. 
Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/ne-
bezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 161001.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Výdatnosť: cca 10 –15 m² / l
Odporúčaná doba pôsobenia: cca 10 –15 min.
Teplota pri spracovaní: od + 5 °C do + 35 °C
PH: 10,6 –11,4
Reakcia na oheň: nehorľavý
Farba: bezfarebný
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Distributér: 
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. 
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použí-
vaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezá-
väzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmie-
nok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú 
technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú 
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.


