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Karta Techniczna 
 

Sime-Plast 
Zmywacz wykwitów  
i zabrudzeń 
cementowych 

 
 

 

Zmywacz to płynny środek na bazie kwasów, 
przeznaczony do usuwania wykwitów węglanowych i 
zabrudzeń po zaprawach budowlanych z utwardzonych 
powierzchni (ściany, kostka brukowa, cegła klinkierowa 
itd.) oraz do czyszczenia narzędzi budowlanych (kielnie, 
łopaty, betoniarki, drabiny, rusztowania itd.). 

Produkt zalecany jest do czyszczenia powierzchni przed 
impregnacją lub malowaniem, gdzie usuwając 
zanieczyszczenia uwydatniając strukturę powierzchni. 

PRZEZNACZENIE 

Zmywacz przeznaczony jest do: 

• usuwania wykwitów „wapiennych”  
• z powierzchni betonowych 
• usuwania resztek zaprawy, betonu  
• i nalotów cementowych 
• usuwania pozostałości betonowych  
• z form plastikowych i betoniarek 
• czyszczenia powierzchni przed renowacją i 

impregnacją 

SPOSÓB UŻYCIA 

Zmywacz należy nakładać bez rozcieńczenia, 
bezpośrednio na powierzchnię za pomocą pędzla, 
szczotki lub natryskowo. Odczekać do 15-20 minut  

i spłukać obficie wodą. Działanie środka rozpoczyna się 
natychmiast po zetknięciu z czyszczoną powierzchnią 
(przy silnych zabrudzeniach zabieg należy powtórzyć). 
Wydajność: 1l na 5-8 m² powierzchni,  

w zależności od rodzaju podłoża, stopnia zabrudzenia i 
sposobu nanoszenia.  

Uwaga: Ze względu na różnorodność stosowanych 
materiałów należy przeprowadzić próby działania 
produktu na niewidocznym fragmencie roboczej 
powierzchni. 

PRZECHOWYWANIE: 

Produkt należy przechowywać  

w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w 
temperaturze od +5°C do +25°C. Trwałość: 24 miesiące 
od daty produkcji podanej na opakowaniu. 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

IC 1401 1l 15 szt. 480 szt. 

IC 1405 5l 1 szt. 114 szt. 
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DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 
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