
 

Donnitil 3 X Pulver 
univerzális hatású tisztítószer 

A termék tulajdonságai: 

• rendkívül gazdaságos porkoncentrátum 
• 1:20 arányig hígítható vízzel 
• gyors hatás 
 

Alkalmazási terület: 

• ráfröcskölődött habarcs- és betonszennyeződések eltávolításához 
- építőipari gépekről 
- építési felszerelésekről 

• az alábbiak tisztításához 
- előregyártott betonelemek 
- mosott kavics-betonlapok 
- klinker 
- kerámia burkolatok 
- kivirágzások 

• tükrös cement és cementfátyol eltávolításához 
 

Feldolgozás  

A Donnitil 3 X Pulver bedolgozása előtt fontos elolvasni 
a címkén feltüntetett veszélyességi jellemzőket és 
biztonsági tanácsokat. A tisztítószer roncsolja a 
nyálkahártyát, ezért meg kell akadályozni, hogy a 
szembe kerüljön (védőszemüveg viselése)! 
 
Bedolgozás 
A Donnitil 3 X Pulver a rendeltetési cél függvényében 
1:4 és 1:20 közötti arányban higítandó vízzel. Az 
optimális keverési arány megállapítása az objektumra 
szabott előzetes kísérletek útján történik. 
 
A kész keveréket kefével, seprűvel vagy ecsettel kell 
felhordani a jól előnedvesített felületre. Rövid ható idő 
elteltével mechanikus módon is rá lehet segíteni a 
tisztítási folyamatra. Különösen makacs 
szennyeződések esetén a Donnitil 3 X Pulver egymás 
után többször is alkalmazandó, egészen addig, amíg 
nem sikerül kielégítően eltávolítani az adott 
szennyeződést. 

 
A Donnitil 3 X Pulverből visszamaradt részecskék 
megbízható eltávolítása érdekében a kezelt felületet 
minden egyes tisztítási művelet után vízzel alaposan át 
kell mosni. Különösen érvényes ez fém aljzatok esetén.  
A mixerkocsik, építőipari gépek és egyéb fém eszközök 
tisztítása után a száraz részeket egy arra alkalmas 
gépápoló szerrel, pl. Intaktin UWV-vel ajánlott 
tartósítani. 
 
 
Fontos tudnivalók 
A munkaeszközöknek menteseknek kell lenniük a 
fémektől, különösen a vastól, mivel azokat a Donnitil 3 
X Pulver hosszabb hatáskifejtési idő esetén 
roncsolhatja. Ásványi aljzatokon előfordulhatnak 
elszíneződések. 
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Donnitil 3 X Pulver műszaki adatok   

jellemző mértékegység érték megjegyzés 

anyagszükséglet g/m2 kb. 250-300 higított anyag 
 
 

Donnotil 3 X  termékjellemzők 

üzemi termékellenőrzés DIN EN ISO 9001 szerint 

bedolgozási hőmérséklet +5 °C 

a munkaeszközök tisztítása használat után azonnal vízzel tisztítandók 

érintettség a veszélyes anyagokról 
szóló rendelet vonatkozásában 

lásd. a biztonsági adatlapon szereplő tudnivalókat! 

tárolás zárt kiszerelésben, fagymentes és száraz helyen  
legalább 12 hónapig tárolható 

kiszerelés 12 kg-os vödör 

ártalmatlanítás Környezetvédelmi okokból kérjük a kiszerelés tartalmát maradéktalanul 
eltávolítani! További tudnivalók a „Kiürített szállítási és értékesítési 
csomagolások ártalmatlanítási koncepciója” c. kiadványunkban. 

 
 
A megadott termékjellemzők laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérő értéket mutathatnak. A 
termék egyedi esetekre vonatkozó műszaki alkalmasságának megítéléséhez előzetes kísérletek / alkalmassági 
vizsgálatok végzendők a konkrét alkalmazási körülmények közepette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki tájékoztatóban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A 
munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk 
nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden 
esetben betartandók. 
 
07/03 sz. kiadás.  Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. Az eddigi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. 
Műszaki szempontból átdolgozott, új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
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