
 VLASTNOSTI

E	 vysoko	účinný
E	 odstraňuje	veľmi	silné	znečistenia
E	 uľahčuje	umývanie
E	 pre	odstránenie	rôznych	typov	znečistenia
E	 biologicky	odbúrateľný
E	 pre	interiér	aj	exteriér	

 OBLASTI POUŽITIA
Špeciálny čistiaci prostriedok Ceresit CE 51 je vhodný ako prísada 
na umývanie v prípade epoxidom škárovaných plôch, odstraňovanie 
zvyškov epoxidových škárovacích hmôt a znečistenia po škárovaní 
keramických obkladov, dlažieb. Odstraňuje tiež sgrafity z betónu, 
dlažby, prírodného kameňa, kovu, dreva, dlažobných kociek 
a pod., rovnako tak ako stopy odrenín a nečistôt z priemyselných 
podláh (olej, guma). CE 51 je vhodný i pre odstránenie vrstiev 
utesnenia z keramiky a prírodného kameňa.  

 PRÍPRAVA PODKLADU
V závislosti od typu použitia, podklad musí byť suchý a zbavený silných 
vrstiev znečistenia. Nadbytok materiálu najprv mechanicky odstráňte. 
Zaschnuté kvapky epoxidových živíc zohrejte a následne mechanicky 
odstráňte.  

 SPRACOVANIE
Špeciálny čistiaci prostriedok Ceresit CE 51 aplikujte podľa spôsobu 
použitia:
Čistenie	 epoxidových	 škárovacích	 hmôt:	 Po základnom umytí 
škárovanej plochy hrubou špeciálnou hubou a odstránení prebytočnej 
škárovacej hmoty, zmiešajte čistiaci prostriedok CE 51 s vodou (pomer 
miešania: 100 ml CE 51 na 8 l teplej vody) a týmto roztokom umyte 
obklad alebo dlažbu priamo pri procese škárovania. Nakoniec 
vyčistite povrch jemnou špongiou často namáčanou v čistej vode.
Odstránenie	zaschnutého	povlaku	 po	 škárovaní:	 Neriedený 
CE 51 rovnomerne naneste štetkou alebo valčekom na znečistenú 
krytinu. Nechajte pôsobiť cca. 30 - 60 min., v závislosti od stupňa 
vytvrdnutia živicovej emulzie. Práce vykonávajte po čiastkových 
oblastiach (max. 50 m2 na operáciu). Po dobe namáčania, za 
použitia vedra teplej vody, kefy alebo hrubej špongie zaschnutú 
emulziu odstráňte, potom opláchnite veľkým množstvom vody. 
Nakoniec plochu umyte jemnou špongiou s veľkým množstvom vody. 
Ak je to nevyhnutné postup opakujte.
Odstránenie	nečistôt	tesne	po	škárovaní:	Neriedený CE 51 naneste 
štetkou priamo na znečistenú oblasť a nechajte pôsobiť cca 5 min. 

Práce vykonávajte po čiastkových oblastiach (max. 10 m2 na operáciu). 
Nakoniec plochu umyte jemnou špongiou s veľkým množstvom vody. 
Ak je to nevyhnutné postup opakujte.
Odstránenie	Sgrafitov: Neriedený CE 51 naneste v tenkej vrstve 
štetkou, kefou, valčekom alebo rozstrekovačom priamo na znečistený 
podklad a nechajte pôsobiť cca. 10 - 25 minút. Potom plochu opláchnite 
vysokotlakovým vodným lúčom. V prípade nutnosti postup opakujte.
Odstránenie	vrstiev	utesnenia: Neriedený CE 51 naneste priamo 
na podklad, kefou alebo hrubou hubkou rozotrite a nechajte pôsobiť 
cca 30 - 60 minút. Potom plochu opláchnite prúdom vody. V prípade 
nutnosti postup opakujte.
Čistenie	priemyselných	podláh:	Zmiešajte CE 51 s vodou v pomere 
1 : 1 a naneste špongiou alebo valčekom na znečistený povrch. 
Dôkladne roztok rozotrite, nechajte cca. 10 - 20 min. pôsobiť 
a nakoniec opláchnite čistou vodou. Ak je to nevyhnutné postup 
opakujte.
Čistenie	 náradia: Neriedený CE 51 naneste štetcom rovno na 
špinavé náradie a nechajte pôsobiť cca. 10 - 20 minút. Opláchnite 
vodou. V prípade silného znečistenia nechajte náradie stáť cca. 60 
min v nádobe s CE 51, potom ich opláchnite veľkým množstvom 
vody. Ak je to nevyhnutné postup opakujte.

CE 51
EPOCLEAN
Špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie epoxidov a silných znečistení.
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 NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte v suchom prostredí pri teplote vzduchu a podkla-
du od +5 °C do +25 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote 
+23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Povrchy z plastov a la-
kované povrchy chráňte pred znečistením. Pri ich zašpinení, odstráň-
te prostriedok CE 51 kým nie je zaschnutý. Náradie a špongie 
opláchnite veľkým množstvom vody. Chráňte pokožku a oči. Pri 
práci dodržujte bezpečnostné predpisy, používajte ochranné rukavi-
ce a okuliare (ochranný kryt). Bližšie informácie nájdete v karte 
bezpečnostných údajov produktu.
Prvá	pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, 
ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vy-
plachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte leká-
ra. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1 - 2 poháre vody 
a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo 
kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom. Bližšie informácie 
o produkte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov.  

 SKLADOVANIE
Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, 
v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. Chráňte	
pred	mrazom!	

 BALENIE
Plastová nádoba 1 l.

 TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza:  zmesi alkoholov
Farba:  bezfarebný
Pomer miešania a doba pre pôsobenie prostriedku:
	 Spôsob	použitia	 Pomer	miešania	 Doba	pre	pôsobenie
 Čistenie epoxidových 100 ml na 8 l vody 5 - 10 min.
 škárovacích hmôt na umývací cyklus
 Odstránenie zaschnutého cca. 50 -100 ml/m2 max. 60 min.
 povlaku po škárovaní na každú oblasť
   max. 5 min. 
 Odstránenie nečistôt neriedený (vykonávajte na 
 tesne po škárovaní  oblastiach max. 10m2 
   na operáciu)
 Odstránenie Sgrafitov neriedený  10 - 25 min.
 Odstránenie vrstiev neriedený 30 - 60 min.
 utesnenia   
 Čistenie priemyselných 1 : 1 s vodou 10 - 20 min.
 podláh   
 Čistenie náradia  neriedený  10 - 20 min.

Výrobok spĺňa všetky požiadavky v súlade s platnými predpismi. Dovozca prijal opatrenia, 
ktorými zabezpečuje zhodu výrobku s technickou dokumentáciou a zákonnými 
požiadavkami.

Distributér:
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk

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