
CARACTERISTICI 
 X foarte eficientă
 X îndepărtează chiar și pelicule întărite 
 X ușurează curățarea suprafețelor 
 X pentru curățarea multor tipuri de resturi

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CE 51 poate fi utilizat ca produs de curățare la umplerea 
rosturilor cu chituri pe bază de rășini epoxi dice, pentru 
curățarea resturilor de rășini epoxidice și uneltelor de aplicare, 
precum și pentru îndepărtarea rășinilor la lucrările de placare.
Îndepărtează graffiti de pe beton, plăci ceramice, pietre 
naturale, metal, lemn, pietre de pavaj etc., precum și urmele de 
abraziune și uzură de pe pardoseli industriale (ulei, cauciuc, 
murdărie). Ceresit CE 51 îndepărtează, de asemenea, 
straturile de finisaj după etanșarea pavajelor de plăci ceramice 
și piatră naturală. 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

În funcție de tipul de utilizare, suprafața suport trebuie să fie 
uscată și fără material în exces. 
Picăturile de rășină întărite se încălzesc și se îndepărtea ză 
mecanic. 

MOD DE APLICARE

Utilizare ca produs de curățare: 
Curățați suprafața imediat după aplicarea mortarului (folosiți 
100 ml Ceresit CE 51 la 8 l apă caldă). Materialul în exces 
trebuie combinat cu apă. Folosiți discuri fine!
Curățați apa cu resturi de rășini cu un burete cu pori fini. La 
final, curățați cu un burete și apă curată. 

Îndepărtarea peliculei de rășină: 
Aplicați Ceresit CE 51 cu pensula sau rola pe suprafața ce 
urmează a fi curățată. Lăsați să acționeze timp de apro ximativ 
30 - 60 min, în funcție de gradul de întărire al emulsiei de 
rășină. Aplicați pe zone limitate (max. 50 m² per aplicare). 
După trecerea perioadei menționate folosiți o găleată plină cu 
apă caldă și detergent, curățați peli cula cu un disc verde, roșu 
sau albastru, apoi clătiți cu o cantitate mare de apă. Repetați 
dacă este necesar. La final, curățați detergentul cu un burete/
disc cu pori fini și o cantitate mare de apă. 

Îndepărtarea resturilor imediat după umplerea 
rosturilor: Aplicați Ceresit CE 51 direct cu pensula pe 
suprafața murdară și lăsați să acționeze timp de maximum 
5 min. Aplicați pe zone limitate (max. 10 m² per aplicare). 
Repetați dacă este necesar. La final curățați cu un disc alb și 
apă cu detergent. 
 
Îndepărtare graffiti:
Aplicați Ceresit CE 51 direct cu pensula, rola sau pulveri-
zatorul pe suprafața murdară și lăsați să acționeze timp de 
aproximativ 10 - 25 min. Curățați cu jet de apă cu presiune 
mare. Dacă murdăria persistă, repetați operația. 
Îndepărtarea straturilor de finisaj după etanșare: 
Aplicați Ceresit CE 51 direct pe suprafață cu un disc, lăsați să 
acționeze timp de aproximativ 30 - 60 min. Curățați cu apă și 
detergent. Repetați dacă este necesar. 
Curățarea pardoselilor industriale: 
Amestecați Ceresit CE 51 cu apă în raport 1:1 și aplicați cu 
buretele sau discul de lustruit (alb). Lăsați să acționeze timp de 
aproximativ 10 - 20 min. și la final curățați cu apă și detergent. 
Repetați dacă este necesar. 

CE 51 Epoclean
Soluție de curățat și aditiv detergent pentru 
îndepărtarea resturilor de rășini epoxidice  
și a peliculelor
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Curățarea instrumentelor:
Aplicați Ceresit CE 51 direct cu pensula pe instrumentele 
murdare și lăsați să acționeze timp de aproximativ 10 - 20 
min. Clătiți cu apă. În cazul în care murdăria persistă, lăsați 
instrumentele în soluție Ceresit CE 51 pentru aproximativ 
60 min., apoi curățați cu multă apă. Repetați dacă este 
necesar. 

RECOMANDĂRI

Păstrați Ceresit CE 51 departe de materiale plastice sau lacuri 
(pericol de corodare)! Marcați zonele curățate până la uscarea 
completă a acestora. După folosire curățați instrumentele, 
discurile și bureții cu o cantitate mare de apă.
În timpul aplicării soluției se recomandă purtarea de mănuși 
și ochelari de protecție. În cazul în care soluția intră în contact 
cu ochii clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. 
Protejați mâinile cu cremă. 
 
Îndepărtarea deșeurilor:
Ceresit CE 51 nu conține CHC și este 100% biodegra dabilă. 
Colectați și refolosiți reziduurile de produs. După întărire 
păstrați sedimentele de rășină epoxidică în găleata pentru 
curățat, conform dispozițiilor locale în materie de îndepărtare 
a deșeurilor industriale.

Alături de aceste informații trebuie luate în considerare și 
recomandările diferitelor organizații și uniuni profesionale, 
precum și normele Institutului German de Standardizare. 
Toate informațiile se referă, dacă nu se specifică altfel, 
la temperatura ambientală și a materialelor de +23°C și 
umiditatea relativă a aerului de 50%. În alte condiții climatice 
trebuie luate în considerare scurtarea, respectiv întârzierea 
procesului de întărire și toate consecințele ce derivă din 
acestea.

Caracteristicile enunțate se bazează pe experiențe practice 
și examinări tehnice. Utilizarea corectă a produselor noastre 
se află în afara sferei noastre de influență. De aceea, în 
cazul în care există dubii, se recomandă efectuarea de 
probe. Răspunderea juridică directă nu poate rezulta nici din 
indicațiile cuprinse în această instrucțiune, nici din consilierea 
verbală. La apariția acestei fișe tehnice toate edițiile anterioare 
își pierd valabilitatea. 

DEPOZITARE

În recipient închis, la loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă 
a soarelui. După deschiderea ambalajului folosiți produsul cât 
mai curând posibil.

AMBAlARE

Sticlă din plastic de 1 l.

DATE TEhNICE

Cantitate necesară/ raport de amestecare:

Tip de utilizare Cantitate 
necesară/ raport 
de amestecare

Timp de 
acționare/per 
aplicare:

Produs de curățare 100 ml la 8 l 
apă per ciclu de 
spălare

5 - 10 min

Îndepărtarea peliculei 
de rășină epoxidică 
întărită

aprox. 
50-100 ml/m² 
per aplicare

max. 60 min

Îndepărtarea 
resturilor imediat 
după umplerea 
rosturilor

nediluată max. 5 min 
(pe max.10 m²)

Îndepărtare graffiti nediluată 10 - 25 min

Îndepărtarea stratului 
de finisaj

nediluată 30 - 60 min

Curățarea 
pardoselilor 
industriale

1 : 1 cu apă 10 - 20 min

Curățarea 
instrumentelor

nediluată 10 - 20 min

Valabilitate 12 luni


