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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Czyściwo W-Membrane Cleaner jest używane do czyszczenia obu powierzchni zarówno powierzchni membrany  
jak i zakładów membrany EPDM przed ich zgrzewaniem. Ułatwia to czyszczenie powierzchni membrany  ze 
wszelkich zanieczyszczeń, pozostawiając powierzchnię gotową do zgrzewania. 
 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKI 
 
Kolor:     bezbarwny  
Składniki stałe:    0% 
Punkt zapłonu:     18°C  
VOC-składniki lotne:   755 g/l 
Temperatura wrzenia:   127°C  
Opakowanie:   18.9 l 
 
UWAGI I OSTRZEŻENIA 
 
1. Uwaga: płyn szkodliwy przy spożyciu. Łatwopalny. Może wpływać drażniąco na skórę i oczy. 
 
2. Po kontakcie z czyściwem ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. Należy unikać kontaktu z oczami, skórą 

I odzieżą. Zaleca się używanie chemoodpornych rękawic (gumowane) i okularów ochronnych. Należy go 
przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić papierosów w 
trakcie jego stosowania. Pojemnik należy zamykać gdy jest nieużywany. Przechowywać bez dostępu dla 
dzieci. 

3. W przypadku połknięcia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza. Przy 
zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez min. 15 minut pod bieżącą wodą a następnie skontaktować się z 
lekarzem. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć woda z mydłem, a 
w przypadku  podrażnienia skontaktować się z lekarzem.  

4. W przypadku pożaru należy gasić tak samo jak benzynę. Należy stosować odpowiednie gaśnice proszkowe lub 
pianowe. Wodę w postaci mgły lub spray-u można używać do zdławienia ognia lub schłodzenia pojemnika. Nie 
wolno gasić wodą, co może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia. 

 
WYADJNOŚĆ 
 
Wydajność jest uzależniona od  wieku membrany i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.  Średnia 
wydajność to 32m2 z jednego litra.  
  
NAKŁADANIE**  
 
1. Usunąć z klejonej płaszczyzny membrany, taśmy Versico polybacking, niewzmocnionej taśmy obróbkowej PS 

flashing, lub zwulkanizowanej taśmy EPDM  tak dużo luźnych zanieczyszczeń   jak to możliwe. Można to zrobić 
miotłą lub suchą szmatką. W przypadkach mocnego zabrudzenia można czyścić je za pomocą detergentów i 
wody (przemyć powierzchnię czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia).  

2. Zanurzyć czystą szmatkę w czyściwie Weathered Membrane Cleaner i szorować powierzchnię ruchem 
okrężnym. Kontynuować czyszczenie zmieniając szmatki do momentu, aż powierzchnia będzie matowo czarna 
bez widocznych smug. Należy wyczyścić też  fabryczne szwy (szorujemy równolegle do szwu). Zostawić do 
wyschnięcia. 

3. Nakładać grunt V150 primer według aktualnej instrukcji nakładania lub/i wymogów specyfikacji sytemu. 
 

 
*  Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być 

identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne 
ogólne.  

**  Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych 
Carlise.  
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