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Donnitil 3 X Pulver 
 
 

Univerzální čistící prostředek 
 
 

Vlastnosti produktu 

• hospodárná forma koncentrátu 

• lze ředit vodou až do poměru 1:20 

• krátká doba působení 
 
 

Oblasti použití 

• pro odstranění  zbytků malt a stříkanců betonu na: 
- stavebních strojích 
- míchačkách 

• pro čištění např.: 
- betonových dílců a ploch 
- obkladaček a dlaždic 
- odstranění výkvětů 
- čištění fasád 

• pro odstranění zbytků cementového mléka
 
 

Pokyny pro zpracování
 
Před použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní 
pokyny na etiketě. Je nutné použít ochranné rukavice 
a brýle. Zamezit vniknutí přípravku do očí ! 
 
Nanášení 
 
Donnitil 3X Pulver se ředí vodou dle potřeby 
v poměru od 1:4 až do 1:20. Optimální poměr je třeba 
stanovit na základě odzkoušení. Poměry míchání 
uváděné zde nebo v naší příručce kosmetiky betonu 
jsou hodnoty z praxe. 
 
 
Namíchaný roztok se nanáší pomocí např. štětce či 
kartáče na dobře navlhčený podklad. Necháme 
krátce působit a poté můžeme čistící proces podpořit 

 
mechanickým čištěním. Při silném znečištění lze 
postup několikrát opakovat až do dosažení kýženého 
efektu. 
 
Po ukončení čistícího procesu je čištěné plochy 
nutné důkladně opláchnout vodou tak, aby se 
odstranily veškeré zbytky čistícího roztoku. Po čištění 
strojů je doporučujeme ošetřit vhodným 
konzervačním prostředkem (např. Intaktin). 
 
Upozornění 
 
Pracovní pomůcky by neměly obsahovat díly z kovu, 
především železa, které při delším působení 
Donnitilu 3X Pulver mohou zabarvit podkladní beton 
či jinou čištěnou plochu. 
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Technické vlastnosti Donnitil 3X 

Vlastnost Měrná jednotka Hodnota Poznámka 

Spotřeba g/m2 cca 250 - 300 zředěného roztoku 

Míchání hm. díl : hm. díl 1 : 4 – 1 : 20 Donnitil 3X Pulver : voda 

 

Ostatní data Donnitil 3X 

Vlastní dozor DIN EN ISO 9001 

Forma  sypká 

Teplota pro zpracování + 5 oC 

Čištění pracovních nástrojů bezprostředně po použití omýt vodou 

Požadavky na bezpečnostní 
předpisy 

Nutné dodržovat DIN – bezpečnostní list ! Nutné pracovat v ochranných 
pracovních pomůckách ! 

Forma dodávky 12 kg kyblík 

 

Všeobecné informace 

Uskladnění 
dobře  uzavřené chránit  před  mrazem   a přímým slunečním zářením, 
maximální doba skladování je 12 měsíců 

Odstranění obalu 
Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela  vyprázdnili 
a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.  
Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezpečnostní pokyny 
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech 
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Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je 
třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto 
údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás 
závazná jen  tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů. 
 
Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. 
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné. 
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