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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

 

ADLER Top-Cleaner 51696 

Środek czyszczący do okien i drzwi zewnętrznych do użytku amatorskiego, przemysłu i 
rzemiosła. 

 OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 

 

Specjalny środek czyszczący  do powłok lazurujących i kryjących. 
Zawiera substancje czyszczące i środki zwilżające, które łatwo 
usuwają kurz i brud. 

Zastosowania 

 

 Do czyszczenia lakierowanych powierzchni okien, drzwi 
zewnętrznych i mebli ogrodowych.  
 

 Dopasowany do systemu z ADLER Top-Care 7227000210 

 PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące  
Przerabiania 

         

 Przed użyciem wstrząsnąć. 

 Produkt jest gotowy do użycia. 

 Temperatura lakieru, przedmiotu i pomieszczenia  powinna 
wynosić przynajmniej +15°C. 

 Optymalne warunki do przerabiania  to temperatura między 15 - 
25°C przy względnej wilgotności powietrza 40 – 80 %. 

 W celu głębokiego czyszczenia lakierowanych elementów 
drewnianych, należy zwilżyć szmatkę do czyszczenia środkiem 
ADLER Top-Cleaner  51696 i nanieść go na całą powierzchnię. 
Spłukanie czystą, letnią wodą usuwa nawet mocno przylegający 
brud. 

 Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych 
do lakierowania elementów budowlanych utrzymujących i 
częściowo utrzymujących wymiar – konserwacja i renowacja”. 

Techniki nanoszenia 

     

 
 

 

Metoda  
nanoszenia 

Za pomocą głowicy 
do spryskiwania 

Wcieranie 

Wydajność 
Zawartość opakowania wystarcza na ok. 

10m² 

Kształt, jakość i wilgotność podłoża wpływają na zużycie / wydajność. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 500 ml 
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 INNE INFORMACJE 

Trwałość/przechowywanie 

  

Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 

Dane BHP 

  

Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa w transporcie, 
przechowywania, postępowania jak również utylizacji znajdą Pań-
stwo w karcie charakterystyki produktu. Aktualną wersję można po-
brać ze strony www.adler-lacke.com.  
 

  

  

 
 


