
Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Epoxygrip.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : 800 000239

Concroff®

Środek do czyszczenia i odtłuszczania betonu

Watco Concroff® to wysokowydajny, 
emulgujący środek odtłuszczający na bazie 
wody do podłóg, który zastępuje tradycyjne.

produkty na bazie rozpuszczalników. Ten silny, penetrujący,środek czyszczący jest 
stosowany do usuwania ciężkich smarów i olejów z surowych posadzek betonowych 
przed malowaniem. 

Obszary zastosowań:
•  Do przygotowania silnie 
 zabrudzonych i  zatłuszczonych 
 podłóg przed rozpoczęciem 
 malowania
•  Wewnątrz lub na zewnątrz

Cechy Produktu:
•  Wyjątkowo silny odtłuszczacz na 
 bazie wody
•  Emulgujący - rozbija olej i tłuszcz  
 i “ wynosi” je na powierzchnię
•  Wysoka zdolność penetracji 
 - usuwa głęboko zalegające, 
 uporczywe  zanieczyszczenia
•  Praktycznie bezwonny
•  Idealne przygotowanie podłogi
 przed naprawami lub 
 malowaniem
•  Łatwy w użyciu

Karta Techniczna Produktu   
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Concroff®

Środek do czyszczenia i odtłuszczania betonu

Karta Techniczna Produktu

Specification

Skład  Na bazie wody

Ilość składników  1

Wykończenie Bezbarwny, pieniący się płyn

Liczba warstw Zwykle 1, ale może być 
być wymagane wielokrotne nakładanie w zależności od poziomu zanieczyszczenia

Zastosowanie Wewnętrzne/
Zewnętrzne

Wewnątrz &  na zewnątrz

Narzędzia do nakładania  Sztywna szczotka

Odpowiedni do  Betonu, asfaltu, płyty, metalu, cegły, piasku, pustaków, cementu, drewna

Rozmiar opakowania 5L

Wydajność Około 20m2
(w przypadku silnych 
zanieczyszczeń)

Czas nakładania powłoki Jak tylko powierzchnia dokładnie wyschnie po użyciu Concroff 

Przydatność  24 miesiące w nieotwartym opakowaniu

Przechowywanie Nie dopuścić do zamarznięcia

Ograniczenia 
Prosimy o kontakt w 
przypadku zastosowań 
nieopisanych   

Nie stosować na powierzchniach uprzednio malowanych lub uszczelnianych. Ten preparat ma silne działanie i może 
zabarwić lub 
zmiękczyć istniejącą farbę lub uszczelniacze.
Po użyciu Concroff nie wolno dopuścić do przedostania się tego produktu do kanalizacji i kanałów ściekowych. 
Nigdy też nie powinien trafiać do kanalizacji deszczowej lub otwartych cieków wodnych.  Jeżeli wystąpi taka 
potrzeba Concroff powinno się usunąć z podłogi za pomocą ściągaczki w połączeniu z materiałem pochłaniającym 
(trociny lub piasek) i zutylizować jako odpad chemiczny. 
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Concroff®

Środek do czyszczenia i odtłuszczania betonu

Przed zastosowaniem wstrząsnąć pojemnikiem.

Podłogi - muszą być suche przed zastosowaniem, aby Concroff był jak najbardziej skuteczny. Nierozcieńczony 
środek Watco Concroff należy nanieść za pomocą sztywnej szczotki, wszorować i pozostawić na co najmniej 
15 minut, aby umożliwić penetrację i usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni. Na tym etapie można dodać 
do podłogi odrobinę wody, aby ułatwić rozprowadzanie; (zbyt duża ilość wody zmniejszy skuteczność środka 
Concroff). Ponownie wyszorować podłogę 
za pomocą sztywnej miotły lub szorowarki mechanicznej, aby rozmiękczyć  zalegający brud. Spłukać czystą, 
zimną wodą, najlepiej nie przerywając szorowania. Concroff pomoże usunąć smary i oleje, które wniknęły w beton. 
Należy sprawdzić powierzchnię kilka godzin po zastosowaniu środka. Jeżeli na powierzchni pojawi się więcej oleju, 
konieczne będzie powtórzenie aplikacji.

Produkt dostępny bezpośrednio od Watco oraz poprzez agentów na całym świecie. Wszystkie produkty Watco 
są sprzedawane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży.Firma i jej przedstawiciele są często proszeni 
o komentarz na temat potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od zastosowań opisanych w 
kartach danych technicznych.  Chociaż w takich przypadkach Firma i jej przedstawiciele zawsze będą starali się 
zaoferować pomocne i konstruktywne porady, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiego 
użycia, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco. 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu. 

Przygotowanie & Aplikacja 

Mieszanie Produktu

Aplikacja 

Zamówienia 

Bezpieczeństwo
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