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HMK® R 52    ŚRODEK  
DO USUWANIA WOSKU I OLEJU 

 
 
Opis: HMK® R 52  Pasta rozpuszczająca do czyszczenia i usuwania plam olejowych i 
woskowych oraz pozostałości zmiękczaczy nieodpowiednich fug silikonowych na 
powierzchniach  ścian i podłóg. 
 
Właściwości: HMK® R 52  rozpuszcza stare i świeże zabrudzenia do głębokości 2 cm. 
Idealny do czyszczenia przebarwień obrzeży wyłożeń z kamienia naturalnego, które zostały 
spowodowane przez pozostałości zmiękczaczy nieodpowiednich fug.  
 
Obszary zastosowań: HMK® R 52 nadaje się do wszystkich rodzajów kamieni naturalnych 
i sztucznych, jak polerowany i szlifowany marmur, polerowany i szlifowany granit, wapień, 
trawertyn, płyty solnhofener, wyłożenia kamienne, ceglane i cotto, flizy, beton płukany, bruk, 
jak również jastrych cementowy i tynk mineralny. 
 
Stosowanie: HMK® R 52 nanosić na czyszczoną powierzchnię i wcierać szczotką. 
Następnie nałożyć znowu HMK® R 52 aż do uzyskania grubości warstwy minimum 5 mm. 
Po wyschnięciu pasty /ok. 12 godzin/ pozostającą masę stałą zmieść miotłą. Po czyszczeniu 
nie mogą pozostawać ciemne plamy. Zabrudzenia znajdujące się głębiej usunąć przez 
ponowne lub kolejne nałożenie warstwy. Przy usuwaniu przebarwień z fug silikonowych 
najpierw całkowicie wyciąć starą fugę silikonową. Następnie postępować jak wyżej. Po 
skutecznym oczyszczeniu szczelin dylatacyjnych uzupełnić fugi odpowiednim silikonem do 
kamieni naturalnych zgodnie z zaleceniami producenta. Po skutecznym zakończeniu 
czyszczenia przemyć wodą z małym dodatkiem bezkwasowego środka czyszczącego HMK R 
55. Narzędzia zmyć wodą bezpośr. po użyciu.  
 
Uwaga: Przy temperaturach podłoża poniżej +5 oC i ponad +20 oC nie stosować HMK® R 
52  . Wyłączyć wcześniej ewentualne ogrzewanie podłogowe. 
 
Wydajność: W zależności od stopnia zabrudzenia. Przy jednorazowym nanoszeniu, warstwa 
o grub. ok. 5 mm, 1 litr starcza na ok. 0,2 m2 
 
Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach przez ok. 12 miesięcy, 
w sposób niedostępny dla dzieci. 
 
Usuwanie odpadów: Suchy proszek może być wrzucany do ogólnie dostępnych pojemników 
na specjalne odpady. Kod odpadu nr 54209; oznaczenie: stałe zabrudzone olejem i tłuszczem 
środki obrotowe /przep.dot.odp.V z dn. 03.04.90/ 
 
BHP: Nie może dostać się w ręce dzieci. Przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach w miejscach chłodnych i dobrze wietrzonych, z dala od źródeł ognia – nie palić 
w pobliżu. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji. W czasie nanoszenia środka zadbać o 
dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę ochronną typu A. Nie trzymać w 
pobliżu stosowanego HMK® R 52   żywności i używek /możliwe wchłanianie zapachu 
rozpuszczalnika/.  
GGVS/GGVE: Klasa 3, Liczba 31 c, VbF: A II palny 
 
Dostępny w formie: 
1-litrowe puszki z białej blachy   12 sztuk w sprawdzonym kartonie 

/ 


