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WAKOL R 4515 Środek czyszczący do płytek 

Informacje Techniczne 

Zastosowanie 

Środek do ręcznego i mechanicznego usuwania pozostałości środków czyszczących i 
pielęgnacyjnych na posadzkach, jak również usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
przed wylewaniem mas wyrównawczych oraz klejeniem. 

Dane techniczne 

Baza surowcowa:  anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 

Proporcje mieszania: 1:3 

Zużycie: ok. 1 litr WAKOL R 4515 / 20 m² 

Wartość pH: 10,2 

Temperatura składowana: powyżej +5 °C, wrażliwy na przemrożenie 

Okres składowania: ok. 36 miesięcy, w szczelnie zamkniętym opakowaniu 

Oznaczenie wg 
rozporządzenia o  
materiałach niebezpiecznych: patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 

GISCODE: GG60 

Sposób użycia 

WAKOL R 4515 rozcieńczyć z wodą, w proporcji 1:3. Środek rozprowadzić na posadzce, 
przy użyciu maszyny czyszczącej oraz padu w kolorze czarnym. Na rantach i w miejscach 
trudno dostępnych środek rozprowadzić ręcznie. WAKOL RL 4515 pozostawić na posadzce 
na 10 min., a następnie ponownie użyć maszyny czyszczącej i czarnego padu lub 
odpowiedniej szczotki. Środek zebrać z posadzki używając np. odkurzacza wodnego. Nie 
dopuścić do wyschnięcia środka na posadzce. Pozostałości użytego środka do czyszczenia 
płytek usunąć z posadzki dwukrotnie myjąc czystą wodą. Dalsze prace można rozpoczynać 
po całkowitym wyschnięciu posadzki. 

Ważne wskazówki 

Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15 °C i temperaturze w pomieszczeniu 
poniżej +18 °C oraz wymagana wilgotność powietrza w pomieszczeniu przed wszystkim 
pomiędzy 40 % a 65 %, maksymalnie 75 %. 
W przypadku przechowywania w niskich temperaturach WAKOL R 4515 Środek czyszczący 
do płytek należy odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia 

Wszystkie podane wielkości bazują na temperaturze otoczenia ok. 20 °C i 65 % względnej 
wilgotności powietrza. 
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Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na 
badaniach, wieloletnim praktycznym doświadczeniu oraz warunkach normatywnych. 
Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy 
wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy 
przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów stosowanych okładzin oraz obowiązujących norm i kart informacji technicznych. 
Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych pytań, jest do Państwa dyspozycji. 

Karty informacji technicznych są dostępne na stronie www.wakol.com. 

Niniejsza karta informacji technicznych z dnia 29.08.2016 anuluje wszystkie poprzednie 
karty. 


