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Vyššie uvedené informácie, najmä tie, ktoré sa týkajú použitia výrobkov, sú založené na rozsiahlych vývojových prácach a mnohoročných skúsenostiach a sú poskytované podľa najlepšieho svedomia. Naše technické  
listy a naše technické aplikačné rady odrážajú súčasný stav vedomostí a skúseností s našimi výrobkami. S každým novým vydaním strácajú predchádzajúce dokumenty svoju platnosť. Rozdielne požiadavky a  
podmienky na objekte vyžadujú, aby spracovateľ skontroloval vhodnosť použitia pre daný účel. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.  
Stav: 11/19 

 

 

 

BauderLIQUITEC čistič 
 

Technický list výrobku  

 
Popis výrobku: na čistenie nenasiakavých podkladov + čistič náradia 

Použitie: čistič na prípravu podkladov pre hydroizolácie  

Zložky: 1-zložkový 

Farba: bezfarebný 

Schválenie: v spojení s BauderLIQUITEC systémami 

Kód výrobku: 
nádoba 1 l 

nádoba 5 l 

č.: 23100001 

č.: 23100005 

 
 

 Vlastnosť  
Skúšobná 
metóda 

Jednotka Hodnota   

Spotreba - kg/m² 
cca. 0,05 …0,15  (podľa podkladu a 
použitia) 

Hustota ISO 8962 kg/dm³ 0,90 

Hrúbka vrstvy v suchom stave - mm - 

Teplota podkladu - °C 
+5 až +50  

(min. 3 K nad rosným bodom) 

Pokrývanie inými vrstvami (čas schnutia) - h 
cca.0,5 (nanášanie až po úplnom uschnutí, 

              čas závislý od teploty) 

Nebezpečná látka 
Nariadenie EU 
1907/2006 

- 

GHS 02 + GHS 07  

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo 

GISCODE:  GG0 

Nebezpečný tovar ADR - UN 1173 ETHYLACETATE, 3, II, (D/E) 

    

    

 

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu mať tolerancie.  
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Popis výrobku BauderLIQUITEC čistič je ideálny na čistenie náradia a na prípravu (čistenie) 

kovových a nenasiakavých podkladov pre ďalšie nanášanie BauderLIQUITEC 
výrobkov. 
Vlastnosti: 
- vysoká účinnosť 
- rýchle odparovanie 
 

Oblasti použitia BauderLIQUITEC čistič slúži na čistenie kovových a nenasiakavých podkladov 
pre následnú aplikáciu BauderLIQUITEC hydroizolačných a náterových 
systémov. Okrem toho sa môže použiť aj na čistenie náradia/ odstránenie 
zvyškov materiálu BauderLIQUITEC (nevytvrdnutého) z náradia. 
Čistič sa nikdy nesmie používať na riedenie výrobkov BauderLIQUITEC.  

 
Spracovanie Na čistenie kovových a nenasiakavých podkladov naneste BauderLIQUITEC 

čistič na handru, ktorá nezanecháva chlpy a utrite povrchy. Pred začatím 
nanášania BauderLIQUITEC výrobkov musí byť čistič úplne uschnutý. 
 
Vhodnosť použitia výrobku môže byť prípadne stanovená individuálnou 
skúškou.  
Prosíme o dodržanie našich ďalších technických listov a montážnych pokynov.  

     
Skladovanie Skladovateľný v pôvodnom obale najmenej 12 mesiacov na chladnom, 

suchom, nemrznúcom mieste, vo vzduchotesne uzavretom obale. Zabráňte 
priamemu slnečnému žiareniu na nádobu. Ak sa nespotrebuje celý obsah 
nádoby, nádobu znovu uzavrite vzduchotesne. 

 
Likvidácia odpadu Informácie obsiahnuté v aktuálnej karte bezpečnostných údajov. 

BauderLIQUITEC čistič  

Informačný list výrobku  

 
Účel použitia: na čistenie nenasiakavých podkladov + čistič náradia 

Použitie: čistič na prípravu podkladov pre hydroizolácie  

Farba: bezfarebný 

Nosná vložka:  bez 

Kód výrobku: 
nádoba 1 l 

nádoba 5 l 

č.:   23100001 

č.:   23100005 

Schválenie:  v spojení s BauderLIQUITEC systémami 
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