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Donnitil BGR 81
Čistič stavebního nářadí

• Pro okamžité použití
• Krátká aktivační doba – rychlá očista
• Možnost ředit vodou až 1 : 12
• Bez negativního vlivu na kovové nářadí

• Pro čištění stavebních strojů a stavebního nářadí
• Pro rozpouštění / ředění

- hydraulických pojiv
- vápna
- jiných zašpinění

Zpracování
Čistič Donnitil BGR 81 lze používat koncentrovaný 
nebo naředěný vodou až do poměru 1 : 12 podle 
druhu a intenzity znečištění.

Nanesení 
Přípravek Donnitil BGR 81 se na stříká na podklad 
nebo se nanáší rovnou tvrdým kartáčem. Potom 
musí přípravek nějaký čas působit. Při výskytu 
hodně tvrdých a velkých nánosů šlemů se 
nanesení čističe opakuje několikrát za sebou. 

Krátce po nanesení začne vznikat jemná bílá pěna. 

Po aplikaci se očištěná plocha omyje důkladně
vodou, aby se přípravek spolehlivě a beze zbytku 
odstranil 

Ostatní pokyny
Při používání přípravku Donnitil BGR 81 je třeba 
používat ochranné rukavice a brýle. Pokud dojde ke 
styku s pokožkou, je třeba postižené místo okamžitě
umýt vodou. 

Prostředek může způsobit poleptání !
Prosíme, dbejte pokynů uvedených na 
Bezpečnostním listu výrobku. 

Vlastnosti

Oblasti použití

Pokyny pro zpracování
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Vlastnost Měrná 
jednotka Hodnota Poznámka

Hustota g / cm3 1,20

Barva Červená

Skupenství Kapalina

Nebezpečná látka, 
zařazení Bližší informace obsahuje Bezpečnostní list výrobku

Forma dodávky
30,0 kg plastový kanystr

200 kg plastový sud

1000 kg kontejner

Uskladnění Skladujte v původním balení v suchém prostředí chráněném před mrazem.

Likvidace odpadu Prosíme, v zájmu našeho životního prostředí obal zcela vyprázdněte a uložte
na příslušnou skládku

Vlastnosti výrobku jsou odvozeny od laboratorních zkoušek a mohou se v praxi lišit. Pro určení vhodných 
technických vlastností pro jednotlivá použití by měly být provedeny předběžné zkoušky vhodnosti použití za 
konkrétních podmínek.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí. Nejsou však závazné. Je třeba je 
přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. Tyto údaje se týkají všeobecně platných technických zásad, které 
je třeba při aplikaci dodržovat. S ohledem na tento fakt ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek 
Doporučení našich spolupracovníků, která se s našimi směrnicemi zcela neshodují, jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně.
Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 10/2013. Tento výtisk byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. V 
případě nového, přepracovaného vydání pozbývá i toto vydání platnosti.

Ostatní údaje

Technické parametry


