
 

 
TISZTÍTÓGÉL KONCENTRÁTUM SZINTETIKUS FESTÉKEK 

ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ  

 
LEÍRÁS 
 
A magas koncentrációjú, erőteljes hatású, 
felületaktív MAXCLEAN®–R tisztítógél szintetikus 
festékek eltávolítására szolgál. 
 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
 
A MAXCLEAN®–R az alábbi felületekről képes 
eltávolítani a bevonatot ill. festéket: beton, kő, 
tégla, fa stb. Az alábbi bázisú festékek 
eltávolítására alkalmas: 
 

• oldószeres vagy vizes bázisú poliuretán 

• vizes bázisú, oldószeres vagy oldószer nélküli 
epoxi 

• akril 

• vinil-veova 

• akril-sztirén 

• zománc 

• klasszikus oldószer bázisú lakk 

• alkid 

• klórozott gumi 
 
ELŐNYÖK 
 

• Kiváló penetrációs képesség, akár több 
rétegnyi festéken vagy bevonaton keresztül. 

• Nem tartalmaz savakat és lúgokat. 

• Alacsony párolgási index, ami 
meghosszabbítja a gél hasznos élettartamát 
és megakadályozza, hogy eltávolítás közben 
a festék újra megtapadjon. 

• Gyorsan kifejti a hatását, csökkenti a 
lekaparással, csiszolással, drótkefézéssel 
vagy szemcsefúvással járó élőmunka-
költségeket. 

• Felületaktív. 
 
 

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK  
 
Felület előkészítése 
A MAXCLEAN®–R alkalmazása nem igényel 
különösebb előkészítést, legfeljebb enyhe 
csiszolás javasolt.  
 
Alkalmazás 
A gél felhordása a tisztítandó felületre ecsettel, 
hengerrel vagy spaknival történhet. Hagyjuk hatni 
10 – 15 percig, amíg a festékréteg össze nem 
ráncosodik. Vékony, 2 – 3 mm közötti rétegben 
vigyük fel a szert, függetlenül attól, hogy 
vízszintes vagy függőleges felületről van-e szó. 
Végül távolítsuk el a festéket spaknival, ronggyal, 
nagy nyomású vízsugárral vagy drótkefével. 
Szükség szerint ismételjük meg a műveletet, akár 
többször is. Hagyjuk teljesen megszáradni a 
megtisztított felületet, majd alaposan öblítsük át 
vízzel, mielőtt új festékbevonat kerül rá.  
 
Tisztítás 
Használat után minden szerszámot tisztítsunk 
meg bő vízzel. 
 
ANYAGSZÜKSÉGLET  
 
A MAXCLEAN®–R becsült anyagszükséglete 
0,25 kg/m2. Ez az érték a bevonat fajtájától és 
vastagságától, valamint a felület adottságaitól 
függően változó lehet. A pontos 
anyagszükségletet előzetes helyszíni próbával 
lehet meghatározni. 
 
FONTOS TUDNIVALÓK 
 

• Ne várakozzunk sokáig a szer felhordása 
után, mert ha túl hosszú ideig hagyjuk hatni a 
festéken, az alatta levő felület is károsodhat.  

• Az alkalmazás során ügyeljünk arra, hogy az 
esetlegesen szétfröccsenő gél ne okozzon 
kárt a környezetében.  

• További kérdések esetén és a műszaki 
adatlapon nem jelzett alkalmazások 
tekintetében műszaki szaktanácsadóink 
készséggel állnak rendelkezésre. 

 

MAXCLEAN  ® 

86.02 sz. műszaki adatlap 

R 



CSOMAGOLÁS  
 
A MAXCLEAN ® –R terméket 5 kg-os kannás 
kiszerelésben forgalmazzuk. 
 
TÁROLÁS 
 
Eredeti, bontatlan edényében, száraz, fedett, 
fagytól és közvetlen napsütéstől védett helyen, 5 
ºC és 35 ºC közötti hőmérsékleten tartva a termék 
tárolási ideje tizenkét hónap. 
 
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG 
 
A MAXCLEAN®–R összetételében mérgező 
hatású termék. (Igen mérgező) metilén-kloridot 
tartalmaz, aminek a belélegzése kerülendő. 
Ügyeljünk arra, hogy a termék ne kerüljön a bőrre 
és a szembe. Viseljünk védőruházatot, a teljes 
arcot eltakaró pajzsot és védőkesztyűt. A 
szennyeződött ruhákat azonnal vessük le. Bőrre 

kerülése esetén szappannal és vízzel mossuk le az 
érintett részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés 
javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós 
irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 
 
Beltéri alkalmazás esetén gondoskodjunk 
megfelelő szellőzésről, ennek hiányában viseljünk 
maszkot. Gyúlékony termékről lévén szó, 
kötelező az ilyen típusú anyagok szállítása és 
kezelése során szokásosan megkövetelt 
óvintézkedések betartása. Forró időben a 
fedelétől arccal elfordulva nyissuk ki az edényt. 
 
A MAXCLEAN®–R biztonsági adatlapját igény 
esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk. 
 
A termék és az üres csomagolás hulladékként 
történő, hatályos előírások szerinti kezelése a 
végfelhasználó kötelessége. 
 
 

 
 
 
TECHNIKAI ADATOK 
    

Jellemzők 

Halmazállapot viszkózus gél 

Szín tejes-áttetsző 

Sűrűség (g/cm3) 1,15 ± 0,05 

 
 
 
 
 
GARANCIA 
 

A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és szakirodalmi 
anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja magának a külön előzetes 
értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad 
felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást 
előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán 
tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok 
függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése 
érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt 
termék értékére korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. 
Jelen tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti. 
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