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Donnitil 3 X 
Środek czyszczący z zabrudzeń mleczkiem cementowym lub betonem  

Właściwości produktu 

• Ekonomiczny w użyciu koncentrat w proszku 

• Rozcieńczalny z wodą w stosunku 1:20 

• O natychmiastowym działaniu 

Zastosowanie produktu  

• Do usuwania pozostałości zaprawy i betonu z: 

• maszyn budowlanych 

• narzędzi budowlanych 

• Do czyszczenia: 

• gotowych elementów betonowych 

• płyt z betonu płukanego 

• klinkieru 

• ceramicznych okładzin 

• wykwitów 

• Do usuwania mleczka i zeszkliwienia cementowego 

Sposób zastosowania 

Przed zastosowaniem produktu Donnitill 3 X 

należy zapoznać się ze znajdującymi się na 

etykiecie informacjami dotyczącymi bezpiecznego 

zastosowania środka czyszczącego oraz 

zapoznać się z Kartą charakterystyki. Produkt 

może wpływać drażniąco na skórę i oczy. Ręce 

należy chronić używając rękawic ochronnych, a 

oczy odpowiednimi okularami ochronnymi.  

Obróbka 

Donnitil 3 X rozcieńcza się z wodą w zależności od 

zastosowania. Proporcje wagowe preparatu wody 

wynoszą od 1:4 do 1:20. Optymalny stosunek 

mieszania należy obraź do konkretnego przypadku 

podczas badań wstępnych. 

Nanoszenie 

Odpowiednio przygotowany roztwór nakłada się na 

dokładnie nawilżone podłoże szczotką, miotłą lub 

pędzlem. Po krótkim czasie proces czyszczenia 

można wspomóc działaniem mechanicznym. 

Na szczególnie odporne zabrudzenia należy 

kilkakrotnie nałożyć warstwę środka 

czyszczącego. 

Wyczyszczone powierzchnie należy dokładnie 

spłukać wodą i usunąć resztki środka 

czyszczącego Donnitil 3X.  W szczególności 

dotyczy to powierzchni metalowych. Po 

zakończeniu czyszczenia betoniarek 

samochodowych, maszyn budowlanych oraz 

innych metalowych elementów, suche 

powierzchnie należy przetrzeć celem konserwacji 

odpowiednim środkiem pielęgnacyjnym, np. 

Intaktin 74.  

Wskazówka 

Zaleca się, aby narzędzia, którymi nakłada się 

produkt Donnitil 3 X nie zawierały elementów 

metalowych, w szczególności żelaznych, ponieważ 

mogą one zostać uszkodzone po dłuższym czasie 

oddziaływania środka. Na mineralnych podłożach 

może dojść do przebarwień. 
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Właściwości techniczne produktu Donnitil 3 X 
Parametr Jednostka miary Wartość  Uwagi 

Zużycie   g/dm³ ok. 250-300 rozcieńczony produkt 

Warunki podczas zastosowania °C ˃+5  

Właściwości techniczne produktu Donnitil 3 X 
Zakładowa Kontrola Produkcji  EN ISO 9001 

Czyszczenie narzędzi do 

nakładania 

Po zakończeniu pracy natychmiast przepłukać wodą 

Substancje niebezpieczne wg 

klasyfikacji 

Należy przestrzegać informacji zawartych w Karcie charakterystyki 

produktu 

Sposób dostawy wiadro 12 kg 

Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach przez okres 12 

miesięcy. Chronić przed zawilgoceniem i przemarzaniem 

Usuwanie odpadów W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie 

opróżniać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze 

dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie 

uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość 

powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych 

zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki 

budowlanej. 

Wydanie 04/20. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. 

W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


