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Техническа карта   
 

PENOSIL Premium BetClean 
PENOSIL Premium BetClean е препарат за отстраняване на петна от хоросан. 
 

Сфери на приложение 

За отстраняване на зацапвания и петна от субстанции съдържащи цимент и петна от соли. 
Подходящи повърхности са от камък, бетон и керамични плочи.  

 

Инструкции за употреба 

Подходящ инструмент за нанасяне е твърда четка с наелонови влакна. Предварително 
навлажнете с вода повърхността, който ще третирате с продукта, така че да не може препарата да 
проникне под повърхността. Нанесете PENOSIL Premium BetClean с четката върху повърхността, 
която трябва да се почисти и изчакайте образуващите се газови мехурчета да започнат да 
намаляват.Отстранете петната с твърда четка. След това измийте повърхността с чиста вода. 
Изключително важно е да отстраните всички остатъци от препарата от повърхността.Можете да 
почистите повторно при необходимост.  
За почистване на петна от соли е препоръчително да добавите вода към препарата в съотношение 
4 към 1.  
 
Препаратът може да повреди повърхността на естествен камък. Ако е необходимо, направете 
предварителен тест и разредете препарата с вода. 

 

Почистване 

Измийте обилно с вода 
 

Технически параметри 

 

Свойства Мерна единица Стойност 

Плътност g/cm³ 1,06 

Разходна норма m²/l 3–6 

Посочените характеристики са получени при +23 °C и 50% относителна влажност. 

 

Цвят 
Безцветна течност 
 

Опаковка 

1 л. пластмасова бутилка 
5 л, 10 л.  пластмасов контейнер 
 

Условия за съхранение 

Гарантирано време на действие до 24 месеца от дата на производство при правилно съхранение в 
оригинална затворена опаковка и на сухо място с темперетурен диапазон между +5 °C и +30 °C. Да 
се предпазва от замръзване. 
 

Правила за безопастност 
Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Продукта трябва да се държи заключен, на място 
недостъпно за деца. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно и обилно с вода и 
потърсете медицинска помощ. Носете подходящи ръкавици и защита за очите и лицето. В случай 
на инцидент или ако се почувствате зле, потърсете незабавно медицинска помощ и покажете 
етикета (при възможност). Подробна информация за безопастност е налична в информационният 
лист за безопастност (SDS). 


