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HMK® R 63  ŚRODEK CZYSZCZĄCY 
ZABRUDZENIA CEMENTOWE 

 
 
Opis: HMK® R 63  jest specjalnym środkiem czyszczącym zawierającym kwas do usuwania 

stwardniałych zabrudzeń budowlanych, cementowych i zaprawowych. HMK® R 63 zawiera mieszankę 
specjalnych kwasów jak również komponenty wzmacniające czyszczenie. Nadaje się dzięki temu do 
bardzo wielu zastosowań związanych z czyszczeniem.  

 
Właściwości: HMK® R 63  rozpuszcza i usuwa resztki zaprawy , zabrudzenia cementowe , 

stwardniałe zabrudzenia powierzchniowe, warstwy wapienne, rdzy, glonów i mchów.  
 
Obszary zastosowań: HMK® R 63 nadaje się do uniwersalnego czyszczenia powierzchni z 

kamienia naturalnego i sztucznego, po wyłożeniu fliz, do czyszczenia fasad z kamienia naturalnego i 
sztucznego, piaskowca, klinkieru itp., a więc wszędzie tam, gdzie ze spoin fugowych usunąć trzeba 
brud, rdzę, wapno, resztki zaprawy i in. 

 
Podłoże: HMK® R 63 może być zastosowany na prawie wszystkich podłożach odpornych na kwas 

jak np: ceramiczne flizy ścienne i podłogowe, flizy z kamienia rafinowanego niklowego, pokryć 
glinianych, ceglanych , klinkierowych, licowych i z betonu mytego itp. HMK® R 63 nadaje się 
świetnie do czyszczenia nie polerowanego lub wstępnie szlifowanego wapienia i marmuru. Do serizzio, 
rosa-sardo, granitu bayerwald i podobnych kamieni podatnych na rdzę polecamy środek do czyszczenia 
serizzio i in. kamieni HMK R 75 , aby zapobiec ewentualnemu zżółknięciu.  

 
Stosowanie: Czyszczoną powierzchnię wcześniej dobrze namoczyć wodą, nanieść środek HMK® R 

63 w stanie rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 do 1: 10 w zależności od zabrudzenia i natychmiast 
rozetrzeć szczotką. Mocniej przylegające resztki zabrudzeń zdrapać szczotką. Po czyszczeniu zebrać 
brudną ciecz szmatą, gąbką lub odsysaczem do wody i spłukać dużą ilością czystej wody. W razie 
niewystarczającej skuteczności czyszczenia zabieg powtórzyć.  

 
Uwaga: Przy nieznanej jakości fliz sprawdzić ich odporność na kwas: kilka nierozcieńczonych 

kropel nanieść na niewidoczną część powierzchni i po ok. 5 min zmyć. Jeżeli nie będzie zmian na 
powierzchni to można bez obaw stosować HMK® R 63. Aby uniknąć uszkodzeń fugi, należy ją 
obrabiać nie wcześniej niż 8-10 dni od położenia. Chronić chrom, emalię, eloksal i in. Środek HMK® 
R 63 lub jego opary mogą działać żrąco na znajdujące się w pomieszczeniu metale jek np.: szyny 
metalowe, klimatyzację, lampy, komputery, lustra i in. Rośliny których kontakt z HMK® R 63  jest 
nieunikniony należy dobrze podlać przed i po stosowaniu środka. Środek HMK® R 63 nie nadaje się do 
zaprawy fugowej na bazie sztucznej żywicy.  

 
Wydajność: W zależności od zabrudzenia ok. 5-10 m2/litr 
Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach,  niedostępny dla dzieci. 
 
BHP: HMK® R 63  zawiera kwasy Podrażnia oczy i skórę. Zaleca się stosowanie gumowych 

rękawic i okularów. Po kontakcie z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć wodą. Dobrze 
wietrzyć pomieszczenia pracy lub założyć maskę z filtrem typu B lub E. 

 
GGVS/GGVE: Klasa 8, Liczba % b 
 
Oznakowanie wg przepisów dot czynników roboczych: Xi - żrący  
 
Składniki: tensydy/skł. powierzchniowo czynne/, kwasy, regulatory, barwniki. 
Nr-UBA 1402 0009 


