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BOLIX BW 
koncentrat do usuwania rdzawych osadów  

oraz wapiennych i cementowych nalotów 
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PRZEZNACZENIE:   
 biodegradowalny, 

 łatwy w użyciu. 

 
PRZEZNACZENIE:  
Służy do czyszczenia powierzchni: 
- klinkierowych,  
- płytek ceramicznych i kamiennych,  
- sanitariatów,  
- betonowych, 
- ścian murowanych z cegieł ceramicznych i betonowych,  
- stali nierdzewnej, 
- tworzyw sztucznych, 
na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych 
oraz wewnątrz pomieszczeń. Płyn doskonale usuwa wykwity wapienne, 
stwardniały osad cementowy, zabrudzenia organiczne oraz rdzawe 
osady. 
 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: 
Przed użyciem opakowanie z preparatem należy kilkukrotnie wstrząsnąć 
aż do uzyskania jednolitego wyglądu. Przy słabszych zabrudzeniach, 
koncentrat można rozcieńczyć czysta wodą w proporcjach 1:1.  
W przypadku mocno zwartych osadów nie rozcieńczać. 
 

ZASTOSOWANIE:   

Przed użyciem produktu czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
Preparat nanosić szczotką, pędzlem lub gąbką i pozostawić na 
powierzchni przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłukać wodą. 
Niedokładne spłukanie może spowodować powstanie białego nalotu 
wapiennego. 
 

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:    

 Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające  
w zasięgu robót, a nie przeznaczone do czyszczenia odpowiednio 
osłonić i zabezpieczyć. 

 Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów (np. 
na powierzchniach emaliowanych, lakierowanych, marmurowych, 
itp.), w tym spoin na bazie spoiw mineralnych. Przed użyciem 
preparatu należy sprawdzić jego działanie w niewidocznym miejscu na 
docelowym podłożu. 

 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.  

 Napoczęte opakowanie preparatu należy dokładnie zamknąć, a jego 
zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.  

 Po oczyszczeniu powierzchnie chłonne zaleca się zabezpieczyć 
preparatem hydrofobizującym BOLIX BIK. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami 
należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. 
Stosować środki ochrony osobistej BHP. Prace wykonywać bez udziału 
osób niepowołanych. 
 

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA 
■ szczotka, pędzel, gąbka 
■ myjka ciśnieniowa 
 

DANE TECHNICZNE: 
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C 
i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie. 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania: 
od +5°C do +25°C 

Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania: 
do 80% 

Gęstość objętościowa: 
ok. 1,00 kg/dm3 

Barwa: 
bezbarwny 

Opakowania: 
1kg 

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: 
360 szt. / ok. 360 kg 

Okres przydatności do stosowania: 
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 

 
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
Zużycie wyrobu zależy od struktury podłoża, jego zabrudzenia oraz 
sposobu nakładania preparatu. W celu określenia dokładnego zużycia, 
należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu. 

 

PRZECHOWYWANIE:   
Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
 

SKŁAD: 
Kwasy nieorganiczne, organiczne i związki powierzchniowo – czynne. 
 
BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego 
zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta  
i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze 
według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego 
przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki 
budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub 
skontaktować sięz Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej 
Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność. 

 


