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Technický list 
Číslo výrobku 0672 

Klinkerreiniger AC 

(Dříve - Alkutex AC Klinkerreiniger ) 
 
Organické kyseliny aminosulfonové pro odstranění povlaků 
z vápna a cementu. 
 

 
 

Údaje o výrobku: Oblasti použití: 

Na pohledové zdivo všech druhů 
uvnitř i vně, obzvláště na kabřinec, 
ostře pálené cihly, řemínkové a 
obkládané zdivo. Odstraňuje kotelní 
kámen! 

Vzhled:  bílý krystalický prášek 
Hodnota pH 10% roztoku:  0,8 
Rozpustnost:   velice dobře rozpustný ve vodě 
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Není vhodný pro vápencové 
obkládačky. 
 
Vlastnosti výrobku: 

Kyselina odstraňující vápno a 
cementový závoj. Odstraňuje 
vykvétání a vápenný výluh. 
Rozpouští zbytky malty, vápenec a 
kotelní kámen.  Klinkerreiniger AC 
tvoří po zapuštění lehce rozpustná 
spojení, která lze omýt vodou. 
 
Zpracování: 

Prášek Klinkerreiniger AC se 
rozpouští podle intenzity znečištění 
na stavebním materiálu v poměru 1 : 
4 až 1 : 20 (upřednostňovaná 
koncentrace 1 : 10) ve vodě a poté 
se nanese na zkušební plochy. 
Posoudí se efekt čištění. Na 
obzvláště odolné a úporné nánosy 

použít AC - prášek nebo  Pulver 
rozpuštěný v horké vodě. Jako aktivní 
přísadu lze použít čisticí prostředek 
Algavin Betonlöser II (spotřeba 0,2 až 
1,0 kg/10 kg AC prášku). Podklad, 
který je třeba očistit, předem navlhčit 
vodou. Plochy se po nanesení 
materiálu očistí tvrdým kartáčem a 
potom se důkladně omyjí čistou 
vodou. Alternativně je možné předem 
naimpregnovat silně porézní nebo 
vykvétající plochy prostředkem 
Funcosil WS/SNL (podle 
patentovaného postupu DBP 
30118116 C2). Plocha se dále vyčistí 
produktem Klinkerreiniger AC výše 
popsaným způsobem a omyje čistou 
vodou. 
Pozor!  
Klinkerreiniger AC rozpouští pouze 
minerální nečistoty na stavebním 
materiálu, nepůsobí však na usazené 
znečištění. Pro tyto případy použít 
Schmutzlöser nebo Fassadenreiniger-
Paste. Tmavé spáry (antracitové 
barvy) mohou čištěním zesvětlat. 
Dělící  plochy: 
Části fasády, které nemají s čistícím 
preparátem přijít do kontaktu (např. 
kovové části) je nutné zakrýt PE-fólií, 
stejně tak rostliny. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 

Kartáč, rýžový kartáč s tyčovou 
rukojetí. 

Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
umělohmotné nádoby po 1 kg, 5 kg a 
10 kg 
 
Spotřeba: 
Podle intenzity znečištění přibližně 1 
kg  Klinkerreiniger AC nebo Pulver na 
20 m2 plochy. 
 
Skladovatelnost:   
Doba skladovatelnosti produktu v 
originálních uzavřených nádobách v 
suchu a bez působení mrazu je 
minimálně 3 roky. 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
 
 
 Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 

podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
kmenového závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.08/07 
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