
CE 51
EPOXYCLEAN
Спеціальний очищувач для видалення плям,  
залишків епоксидного розчину та бруду для усіх видів  
керамічної плитки та плитки з натурального каменю

ВЛАСТИВОСТІ

•  Високоефективний концентрат
•  Видаляє затверділі плівки і глибоко очищає 

стійкий бруд
•  Для очищення широкого спектру 

забруднень різних типів
•  Можна використовувати також 

на делікатних поверхнях: шліфована 
керамічна плитка, скло та всі види 
натурального каменю, навіть шліфованого 

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ

Ceresit CE 51 можна використовувати як нерозбавлений 
миючий засіб для ефективного видалення плям та залишків 
після використання епоксидних розчинових сумішей (напри-
клад, Ceresit CE 79 або Ceresit CE 89), в тому числі для ви-
далення плям на полірованому керамограніті. Крім того, йо-
го можна використовувати для очищення інструментів після 
робіт з епоксидними смолами а також після виконання робіт 
з мощення.
Використовуйте розведений Ceresit СЕ 51 (30% води) для 
ефективного видалення масляних залишків, відкладень ор-
ганічного бруду, накопичених з часом, та воску з усіх кри-
тичних поверхонь.
Видаляє бруд, що потрапив у пори матеріалу.
Використовуйте Ceresit CE 51, розведений на 30% із водою, 
для періодичного очищення всіх типів поверхонь з інтенсив-
ним забрудненням, яке неможливо видалити за допомогою 
звичайних миючих засобів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Заповнювач швів має достатньо затвердіти в самому шві 
(не менше 24 години за температури від +20 °С до +25 °С). 
Великі краплі затверділої смоли або зайвий матеріал слід 
видаляти механічно (якщо матеріал нагріти, видалити його 
буде простіше).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Залежно від матеріалу та поверхні нанесіть Ceresit CE 51, 
розведений або нерозведений безпосередньо на поверх-
ню. Залиште миючий засіб на 10–15 хвилин.
Після витримки протріть поверхню білою повстю або вико-
ристовуйте однодискову роторну машину з білою насадкою 
для великих площ.
Зберіть залишки розчину з поверхні за допомогою губки, 
гумового ракеля зі щіткою чи миючого пилососа.
На завершення добре промийте чистою водою і висушіть чи-
стою ганчіркою.

ПРИМІТКИ

Не чекайте, коли вода після миття випарується, оскільки це 
може призвести до появи плям на поверхні.
Перед використанням захистіть двері, вікна, гумові ущільню-
вачі, меблі тощо, які можуть бути пошкоджені у разі прямого 
контакту з миючим засобом. Часто міняйте воду для змиван-
ня та під час роботи надягайте захисний одяг. Дотримуйтесь 
інструкцій, наведених на етикетках та паспорті безпеки. 
Не використовуйте продукт для поверхонь, не зазначених 
у технічному паспорті.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці, в сухому приміщенні.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

24 місяці від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ТЕХ НІЧ НІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 10–15 м2/л

Час застосування: близько 10–15 хв

Температура застосування: від +5 °C до +35 °C

рН: 12 ± 0,5

Займистий: ні

Колір: безбарвний

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Якщо вам потрібна додаткова інформація чи порада, звер-
ніться на гарячу лінію за номером 0-800-308-405 та/або 
на сайт ceresit.ua.

Крім інформації, наведеної тут, також важливо дотриму-
ватися відповідних принципів і норм  різних організацій 
і торгових асоціацій, а також відповідних стандартів Ні-
мецького інституту зі стандартизації (DIN). Вищевказані 
характеристики засновані на практичному досвіді і про-
ведених дослідженнях. Гарантовані властивості і можливі 
способи застосування, які виходять за рамки вказаних в 
даному інформаційному листку, потребують нашого пись-
мового підтвердження. Всі наведені дані отримані при тем-
пературі навколишнього середовища і матеріалу +23 °С 
і 50% відносної вологості повітря, якщо не вказано інше. 
Зверніть увагу, що в інших кліматичних умовах затвердін-
ня може бути прискореним або відбуватися із затримкою.

Інформація, що міститься в цьому документі, зокрема, ре-
комендації по обробці та застосуванню наших продук-
тів, ґрунтується на нашому професійному досвіді. Так як 
матеріали і умови можуть відрізнятися при кожному за-
стосуванні, і, таким чином, виходять за межі нашої сфери 
впливу, ми наполегливо рекомендуємо в кожному випадку 
проводити достатні випробування з метою перевірки при-
датності наших продуктів для їх використання за призна-
ченням. Компанія не несе юридичної відповідальності на 
основі даних цього листа або будь-яких усних рекомен-
дацій, тільки якщо з нашого боку не було зареєстровано 
умисного порушення зобов’язань або грубої недбалості.

Цей технічний паспорт замінює всі попередні видання, що 
мають відношення до цього продукту. Майте на увазі, що 
цей Технічний опис стосується лише товару, виготовленого 
на конкретній відповідній виробничій дільниці.


