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    EMULBIT CLEANOIL     
      ŚRODEK DO USUWANIA PLAM OLEJOWYCYH 

 
Opis produktu i właściwości   
Gotowy do użycia rozpuszczalnikowy preparat do 

usuwania uciążliwych plam z olejów, smarów, tłuszczu, 
asfaltu, wosków z powierzchni kostki brukowej, betonu, 

płytek chodnikowych itp. 
 

Zastosowanie 
Preparat przeznaczony jest do usuwania nowo powstałych 
i starych plam z powierzchni kostki brukowej, betonu, 

płytek chodnikowych ułożonych w garażach na 
parkingach, placach, halach przemysłowych, warsztatach, 

chodnikach itp. Usuwa nowo powstałe oraz stare 
zanieczyszczenia powierzchni.  

 
 

Właściwości 
EMULBIT CLEANOIL głęboko wnika w oczyszczaną 
powierzchnię, wchodzi w reakcję z zabrudzeniami 

olejowymi rozpuszczając je i jednocześnie rozbijając ich 
strukturę. 

- wysoka skuteczność działania 
- prosty sposób użycia 

- usuwa nawet stare zaschnięte zabrudzenia 

- szeroki zakres działania dotyczący rodzaju zabrudzeń 
 

Przygotowanie podłoża 
Przed zastosowaniem preparatu zaleca się zgrubne 

usunięcie zaschniętych zanieczyszczeń z oczyszczanej 

powierzchni i przetarcie na przykład czyściwem 
bawełnianym. Jeśli występują glony mchy lub porosty 

należy je usunąć mechanicznie lub z wykorzystaniem 
ogólnie dostępnych preparatów do usuwania tego typu 

zanieczyszczeń. Powierzchnia w trakcie aplikacji preparatu 

powinna być sucha. Temperatura w trakcie aplikacji 
powinna wynosić od +5 do +25 oC. 

Przy wyższych temperaturach może następować zbyt 
szybkie odparowanie preparatu. 

 

Aplikacja 
 

Preparat nanieść w miejscu zabrudzenia na całą 

powierzchnię z naddatkiem około 2 – 3 cm poza obszar 

zanieczyszczenia poprzez obfite polanie lub wtarcie 
pędzlem, a następnie wytrzeć do sucha - na przykład 

czyściwem bawełnianym Nie należy używać materiałów 
syntetycznych, które mogą ulec rozpuszczeniu w 

rozpuszczalnikach zawartych w preparacie. 
W miarę potrzeb (w zależności od stopnia zabrudzenia, 

porowatości i jakości betonu) czynność należy powtórzyć.  

 
 

 

W przypadku starych zabrudzeń szorowanie twardą 

szczotką może polepszyć uzyskany efekt. 
EMULBIT CLEANOIL Po wyschnięciu i skutecznym 

usunięciu zabrudzeń zaleca się w celu zabezpieczenia 
przed ponownym zabrudzeniem wykonać impregnację 

powierzchni preparatami Emulbit Ochrona Bruku R 
(produkt rozpuszczalnikowy) lub Ochrona Bruku W 

(produkt wodny 

 

Przechowywanie 
Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 
temperaturze poniżej 21oC, w chłodnym i suchym , dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu 

lub wysokiej temperatury. 
Okres przydatności do użycia 24 miesiące od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 

Dane Techniczne 
 

skład mieszanina rozpuszczalników 
organicznych, dodatki 
uszlachetniające 
 

zapach charakterystyczny 

gęstość ok. 0,8 kg/dm3 

opakowania puszki stalowe 

zuzycie uzależnione od stopnia zabrudzenia,  
chłonności podłoża, sposobu 
aplikacji 
 

 

Uwagi 
Preparat może być stosowany na zewnątrz w 
przewiewnym miejscu. W przypadku stosowania 

preparatu wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić dobrą 

wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. 
Podczas stosowania produktu należy zachować środki 

ostrożności, podczas korzystaniaz produktu należy używać 
rękawic ochronnych. Przechowywać pod zamknięciem i 

chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w 
karcie charakterystyki produktu. 

Preparat jest palny, nie stosować w pobliżu ognia lub 

źródeł intensywnego ciepła. Nie dopuszczać do kontaktu z 
trawą i roślinami. 

 

 


