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Obszary stosowania  

Trudnolotny, zapachowo neutralny 
rozpuszczalnik o bardzo dużej 
zdolności penetracji. 

Sposób stosowania  

Produkt służy do usuwania nad-
miarów materiału z powierzchni 
kamienia naturalnego i cegły, które 
zostały wzmocnione preparatami 
wzmacniającymi na bazie estrów 
kwasu krzemowego (KSE). W tym 
celu chłonną, nie strzępiącą się 
szmatkę nasącza się środkiem  
V KSE i usuwa się nadmiar prepa-
ratu wzmacniającego z powierzch-
ni. 
Aby zmienić stopień wytrącania 
żelu, obliczone ilości preparatu 
wzmacniającego i Remmers  
V KSE dodaje się do siebie i do-
kładnie miesza. 
 
 

Wskazówki  

Środek nie zawiera ksylenu. 
Podczas pracy należy zwracać 
uwagę na dobrą wentylację, 
unikać otwartego ognia i zanie-
czyszczenia skóry. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemnik blaszany 5 l i 30 l 
Zużycie : 
według potrzeb 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu chłodnym 
i suchym produkt można przecho-
wywać przez co najmniej 24 mie-
siące. 
 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i posługiwania 
się produktem, jak również na 
temat ochrony środowiska, zawar-
te są w aktualnej Karcie Charakte-
rystyki.  
W przypadku aplikacji natry-
skowej niezb ędne jest stosowa-
nie indywidualnych środków 
ochrony. Maska oddechowa 
z filtrem kombinowanym co 
najmniej A/P2 (np. produkt f-my 
Dräger). Odpowiednie r ękawice 
ochronne – patrz karta charakte-
rystyki. Nosi ć zamkni ętą odzie ż 
robocz ą. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0657 

V KSE  
Rozcieńczalnik do środków wzmacniających ka-
mień, opartych na estrach kwasu krzemowego. 
Mieszanina węglowodorów izoparafinowych. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produkt rozpusz-
czalnikowy 

 Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Nosić indywidu-
alne środki 

ochrony 

 Temperatura 
stosowania 

 Zużycie łączne, 
zależnie od za-

stosowania 

 Okres przecho-
wywania 

 Przechowywać  
w chłodnym miej-
scu, chronić przed 
wilgocią. Zamykać 

pojemniki 

  

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość właściwa: ok. 0,78 g/cm³ przy +20°C 
Temperatura zapłonu: ok. 64 °C 


