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DYNASIL® RENOWAL ALK 
 

Koncentrat czyszczący do okładzin na zewnątrz 

 

Skoncentrowany preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni 

położonych na zewnątrz budynków. Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia 

powierzchniowe wszelkiego rodzaju, w szczególności zielony nalot i osady 

pochodzenia roślinnego. 

Zawiera specjalne rozpuszczające dodatki oraz związki powierzchniowo-

czynne 

 
Dynasil® Renowal ALK jest skoncentrowanym, silnie działającym, preparatem do  

mycia i usuwania zabrudzeń wszelkiego rodzaju. Doskonale usuwa zielone osady i 

zabrudzeń pochodzenia roślinnego. Odpowiedni do usuwania zabrudzeń ze 

wszystkich powierzchni zewnętrznych, jak schody, tarasy, dachy, ścieżki, 

ogrodzenia, wykonane z kamienia, gresu, betonu oraz tynków. Zabrudzenia 

rozpuszczają się samoczynnie i po kilku dniach i można je zmyć wodą. Powoduje 

rozjaśnienie pociemniałych materiałów. Odpowiedni do czyszczenia materiałów 

wrażliwych na kwasy takich jak wapień lub marmur. 

 
 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

 

 Usuwa stare i uporczywe zabrudzenia 

 Bardzo mocne i szybkie działanie 

 Samoczynnie działający 

 Do stosowania na zewnątrz 

 Idealny na balkony, tarasy, schody, nagrobki itp. 

 Przez kilka miesięcy zapobiega ponownemu zabrudzeniu 

 Do zastosowań profesjonalnych 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia przed zastosowaniem preparatu powinna zostać oczyszczona z błota 

i innych podobnych zabrudzeń. Preparat Dynasil® Renowal ALK stosować 

wyłącznie na suche podłoże, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Przygotowanie preparatu 

Preparat do bieżącego czyszczenia rozcieńczyć wodą w stosunku 1:6 

Do usuwania zazielenień pochodzenia roślinnego preparat stosować w postaci 

koncentratu, lub rozcieńczony wodą w proporcji 1:1, zgodnie ze wskazówkami 

stosowania. 

Nanoszenie preparatu 

Preparat najlepiej nanieść przy pomocy konewki, natryskowo przy pomocy 

opryskiwacza ogrodowego, pędzla lub wałka.  

 

 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

 
OPAKOWANIA: 

Butelka 1 L 

Kanister 5 L 

Kanister 30 L 
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WSKAZÓWKI STOSOWANIA 

 
Dynasil® Renowal ALK doskonale usuwa codzienne zabrudzenia i typowe 

zabrudzenia atmosferyczne. Do bieżącego czyszczenia preparat nanieść na 

powierzchnię po czym dobrze ją wyszczotkować. Rozpuszczone zabrudzenia wraz 

z preparatem spłukać obficie wodą. 

Do usuwania zazielenień i osadów pochodzenia roślinnego, preparat należy 

nanieść na powierzchnię i pozostawić na parę dni. W tym czasie nie zmywać 

powierzchni wodą. Dopiero po tym czasie powierzchnię w razie potrzeby można 

spłukać wodą i ewentualnie wyszczotkować. W przypadku silnego zazielenienia, 

czyszczoną powierzchnię należy następnego dnia od nałożenia preparatu mocno 

wyszorować przy użyciu wody i szczotki. Po wyschnięciu ponownie nanieść 

preparat. Skutek pojawi się po kilku dniach, dlatego podczas działania preparatu 

nie należy zmywać powierzchni wodą. 

 

Dynasil® Renowal ALK powoduje rozjaśnienie czyszczonych powierzchni. Przed 

zastosowaniem preparatu należy wykonać próbę zgodnie ze wskazówkami użycia 

preparatu w mało widocznym miejscu w celu oceny wyglądu materiału po 

czyszczeniu. Jeżeli efekt jest zadowalający dopiero wtedy przystąpić do 

czyszczenia całej powierzchni.  

 

 Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z roślinami lub spłukać je dużą ilością 

wody. Nie stosować w temperaturze powyżej 25°C, ponieważ wysychając zbyt 

szybko produkt niedostatecznie wnika w czyszczoną powierzchnię. Produkt 

działa korodująco na stal nierdzewną i inne metale. 

 

 

WYDAJNOŚĆ 

 
W zależności od techniki nakładania i rozcieńczenia 1L koncentratu wystarcza od 

40 do 100m
2
  

 
 
PRZECHOWYWANIE 

 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i 

chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia 

– 36 miesięcy od daty produkcji. 

 

 

WSKAZÓWKI BHP  

 
Dynasil® Renowal ALK 
produkt czyszczący do okładzin na zewnątrz wyłącznie do zastosowań 
profesjonalnych. Zawiera: Podchloryn sodu (CAS: 7681-52-9) 

 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. H400 – Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne P273 – Unikać uwolnienia do środowiska 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę 
twarzy. P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE 
wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE 
SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 – 
Przechowywać pod zamknięciem. EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia 
toksyczne gazy 
Inne zagrożenia: UN: 1760 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 


