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DYNASIL® RENOWAL BR 
 

Koncentrat czyszczący do kostki brukowej i betonu. 

 

Skoncentrowany silnie działający, preparat do gruntownego mycia kostki 

brukowej, betonu, granitu oraz kamieni naturalnych. Usuwa stare i 

uporczywe zabrudzenia, wykwity wapienne oraz pozostałości z zapraw. 

Zawiera specjalne rozpuszczające dodatki oraz związki powierzchniowo-

czynne 

 
 

Dynasil® Renowal BR jest skoncentrowanym, silnie działającym, zawierającym 

kwasy oraz związki powierzchniowo czynne specjalnym preparat do mycia 

powierzchni wykonanych z betonowej kostki brukowej, bruku klinkierowego, 

granitu, oraz odpornych na działanie kwasów kamieni naturalnych.  

 

Ze względu na silny zapach oraz konieczność obfitego spłukiwania czyszczonych powierzchni 

zaleca się stosowanie preparatu na zewnątrz pomieszczeń.  

 
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

 

 Usuwa stare i uporczywe zabrudzenia 

 Bardzo mocne i szybkie działanie 

 Samoczynnie działający 

 Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
Czyszczoną powierzchnię należy zwilżyć wodą. Koncentrat czyszczący Dynasil® 

Renowal BR należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:5 do 1:10 w zależności od 

stopnia zabrudzenia powierzchni. Rozcieńczony koncentrat przy pomocy szczotki 

lub pędzla nanieść na powierzchnię, i pozostawić na parę minut, następnie ją 

wyszczotkować. Po zakończeniu pracy powierzchnię dokładnie i obficie należy 

spłukać wodą, ewentualnie przy pomocy myjki ciśnieniowej. W razie potrzeby 

zabieg powtórzyć. 

 

 

 Nie wolno dopuszczać do wyschnięcia na powierzchni naniesionego środka 

czyszczącego. W przypadku gdy naniesiony preparat zaczyna przesychać 

należy czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą i kontynuować czyszczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

 
OPAKOWANIA: 

Butelka 1 L 

Kanister 5 L 

Kanister 30 L 
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UWAGI 

 
Beton, kostka brukowa, granit i bruk klinkierowy mogą być czyszczone z użyciem 

preparatu Dynasil® Renowal BR, jednak należy zwrócić uwagę na możliwość 

uszorstnienia powierzchni. Kamienie naturalne zawierające związki żelaza mogą 

ulec przebarwieniu, nie należy również stosować preparatu na materiałach 

wrażliwych na działanie kwasów, jak marmur czy wapień, lub szlifowane i 

polerowane płyty betonowe. Należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie 

powierzchnie nie przeznaczone do czyszczenia oraz wrażliwe na działanie 

kwasów. Przed zastosowaniem preparatu należy wykonać próbę w mało 

widocznym miejscu, ponieważ na niektórych materiałach może powodować utratę 

koloru. Jeżeli efekt jest zadowalający dopiero wtedy przystąpić do czyszczenia 

całej powierzchni. 
 
 
 
PRZECHOWYWANIE 

 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i 

chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia 

– 36 miesięcy od daty produkcji. 

 

 

 

DALSZA OBRÓBKA POWIZCHNI 

 
Wyczyszczone powierzchnie można impregnować aby zapobiec ponownemu 

brudzeniu i ułatwić ewentualne późniejsze czyszczenie.  

Zalecane produkty: Dynasil® ST-bruk, Dynasil® FLOOR 

 

 

 

WSKAZÓWKI BHP  

 
Produkt zawiera: kwas chlorowodorowy, kwas mrówkowy, ≤15% niejonowych 
środków powierzchniowo-czynnych, substancje pomocnicze. 
Znaki ostrzegawcze: C – produkt żrący 
Zwroty zagrożenia: 
R34  powoduje oparzenia 
R37  działa drażniąco na drogi oddechowe 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S 1/2  przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
S 23  nie wdychać pary 
S 26  zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i  

zasięgnąć porady lekarza 
S 36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochroną, odpowiednie rękawice  

ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
S 45  w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie  

zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę 
S 51  stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
 
Inne zagrożenia: UN: 1760 
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Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne 
wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje 

nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na 
warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt 
consil@consil.com.pl  

Aktualna wersja karty technicznej produktu 

znajduje się na www.consil.com.pl 

 

 
 

 
 

Nowoczesne środki ochrony budowli 


