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GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Dane techniczne oraz inne publikowane informacje przedstawione przez producenta są prawdziwe i odpowiadają naszej najlepszej wiedzy  
o produkcie. Dla produktu deklarujemy udzielenie gwarancji o w myśl gwarancji o ograniczonej odpowiedzialności. Wzór umowy gwarancyjnej może przedstawić tylko Baril 
Coatings, która określa warunki i zakres odpowiedzialności za produkt. Modyfikacja jakiegokolwiek punktu umowy gwarancyjnej powoduje unieważnienie gwarancji chyba, 

że została uzgodniona w formie pisemnej z Baril Coatings. Żadne inne formy czy wzory umowy gwarancyjnej nie będą stosowane i respektowane. Nie bierzemy 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Odpowiedzialność, jeżeli zaistnieje jej wymagalność ogranicza się do wymiany lub dostarczenia 

wadliwego materiału w myśl ograniczenia odpowiedzialności producenta za dostarczony materiał. 
Produkty i informacje techniczne zostały opracowane dla użytkowników profesjonalnych o odpowiednim poziomie technicznym i kwalifikacjach.  
W związku z powyższym za ostateczne określenie przydatności produktu dla konkretnego zastosowania odpowiada użytkownik końcowy. 

Baril Coatings nie odpowiada za stan przygotowania powierzchni przygotowanej do aplikacji ani za inne powiązane czynniki w trakcie nanoszenia powłok i wiele innych 
w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody spowodowane zastosowaniem produktu lub wynikłe  

z przedstawionych tu informacji, o ile umowa pisemna nie określa tego w inny sposób. 
 

W wyniku ciągłych prac badawczo-rozwojowych oraz nieustającym rozwojem technologicznym produktu zastrzegamy sobie prawo zmiany danych  technicznych 
produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza karta zastępuje i anuluje wszystkie wcześniejsze wydania i informacje dotyczące produktu. 
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EnviClean PR jest produktem o odczynie alkaicznym przeznaczonym do 
czyszczenia w profesjonalnych zastosowaniach przygotowania podłoża 
do nakładania powłok. 
Używać bezwzględnie środków ochrony wzroku i przeciwdziałać 
długotrwałej ekspozycji preparatu bezpośrednio na skórę. 
Producent rekomenduje używanie szczelnych okularów ochronnych i 
rękawic wodoodpornych.  
 
O szczegółowe / indywidualne rekomendacje dotyczące 
szczególnych zastosowań oraz przygotowania powierzchni 
prosimy skontaktować się z konsultantem Baril Coatings. 
 

 
DANE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Opakowania Puszki 20  litrowe . 

 
  
Okres 
przechowywania 

W szczelnych oryginalnych opakowaniach  
6 miesięcy, przechowywane w temperaturach 
pomiędzy 5 °C i 30 °C. 
 

  
Dodatkowe 
informacje 
dotyczące 
bezpieczeństwa 

zawarte są w Karcie Charakterystyki 
Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego: 
EnviClean PR [4951] 

  
Uwagi  
 
 

 
 
 
 
 

Wodny preparat zmywająco–czyszczący, zapewniający obok 
właściwej czystości również delikatne trawienie podłoża, 
zwiększa adhezję farb do oczyszczonych powierzchni. 
 
ZASTOSOWANIE 
 

EnviClean PR 4951 został opracowany dla czyszczenia  
i odtłuszczania powierzchni powłok farbiarskich oraz wszelkiego 
rodzaju podłoży przygotowywanych do nanoszenia powłok. 
Właściwości czyszczące i trawiące środka zapewniają właściwą 
przyczepność i rozwinięcie podłoża po działaniu środka na podłoże 
dla prawidłowego nanoszenia farb. 
EnviClean PR 4951 może być stosowany przed aplikacją farb na 
podłoża wcześniej oczyszczone z rdzy metodami ręcznymi i innymi. 
Preparat stosować można dla czyszczenia metali żelaznych oraz 
nieżelaznych oraz większości tworzyw sztucznych i podłoży 
gumowych dla optymalnego oczyszczenia i przygotowania podłoża 
do aplikacji farb. 
 

Metody aplikacji Zalecany: airmix, natrysk hydrodynamiczny lub 
pneumatyczny. Aplikacja pędzlem może dać 
nierównomierną grubość i pogorszyć efekt 
estetyczny powłoki. Dla polepszenia 
rozlewności należy użyć rozcieńczalnika 

 
DANE PODSTAWOWE 
 

Kolor bezbarwny  
Lepkość 13-15 s, Kubek Forda nr 4 
Gęstość 0,99 kg/litr  w temp. 20 °C 
pH 11-12 
Rozcieńczanie wodą 

 

W większości zastosowań EnviClean PR może być  
2 -3 rozcieńczany czystą wodą. 
Produkt nakładać obficie na powierzchnię  
przeznaczoną do czyszczenia natryskiem, wałkiem, 
pędzlem lub gąbką. 

Zalecenia 
aplikacyjne 

Nałożyć produkt i pozostawić na powierzchni przez ok. 
5 do 10 minut, następnie usunąć / zmyć za pomocą 
wody pod wysokim ciśnieniem. 
EnviClean PR musi być w całości usunięty z 
powierzchni przed nakładaniem powłok. 
Nie stosować w temperaturach poniżej 0 °C 

 


