
DYNASIL® RENOWAL 500 DYNASIL® RENOWAL KR DYNASIL® RENOWAL BR

 Skoncentrowany, silnie działający, 

kwaśny płyn do gruntownego mycia 

powierzchni kamiennych typu granit, 

piaskowiec oraz bruku i betonu.

Skoncentrowany, silnie działający, preparat do 

usuwania wykwitów, nalotów cementowo-

wapiennych oraz uporczywych zabrudzeń z 

powierzchni cegieł klinkierowych. 

Skoncentrowany, silnie działający, 

preparat do gruntownego mycia 

kostki brukowej, betonu, granitu oraz 

kamieni naturalnych. Usuwa stare i 

uporczywe zabrudzenia, wykwity 

wapienne oraz pozostałości zapraw. 

Kwaśny Kwaśny Kwasny

Na zewnątrz Na zewnątrz Na zewnątrz

Rozcieńczyć wodą w proporcji od 

1:3 do 1:8 w zależności od stopnia 

zabrudzenia powierzchni.

Rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:5 do 1:10 w 

zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Rozcieńczyć wodą w proporcji od 

1:5 do 1:10 w zależności od stopnia 

zabrudzenia powierzchni.

Wydajność z 1 litra koncentratu po 

rozcieńczeniu - od 10 do 50 m2

Wydajność z 1 litra koncentratu po rozcieńczeniu 

– od 20 do 50 m2.

Wydajność z 1 litra koncentratu po 

rozcieńczeniu – od 20 do 50 m2.

1 L 34,00 PLN | 41,82 PLN 32,00 PLN | 39,36 PLN 33,00 PLN | 40,59 PLN

5 L 150,00 PLN | 184,50 PLN 140,00 PLN | 172,20 PLN 145,00 PLN | 178,35 PLN

Preparaty do czyszczenia

Odczyn

Przeznaczenie

Zastosowanie

Dynasil® Renowal 500 jest 

skoncentrowanym silnie 

działającym, zawierającym kwasy 

preparatem do usuwania 

uporczywych zabrudzeń z 

powierzchni odpornych na działanie 

kwasów takich jak kamienie 

naturalne, bruk i beton. Nie należy 

stosować do 

czyszczenia polerowanych i 

szkliwionych powierzchni.

Dynasil® Renowal KR jest skoncentrowanym, 

silnie działającym, zawierającym kwasy oraz 

związki powierzchniowo czynne specjalnym 

preparat do usuwania wykwitów, nalotów 

cementowych, wapiennych, oraz uporczywych 

zabrudzeń z powierzchni ceramicznych 

odpornych na działanie kwasów, takich jak płytki i 

płyty ceramiczne, cegły i płytki klinkierowe. 

Dynasil® Renowal KR jest również doskonałym 

preparatem do czyszczenia powierzchni 

betonowych, kamieni naturalnych, sztucznych itp

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.

Rozcieńczenie

Wydajność

Cena netto | brutto          

za opakowanie



DYNASIL® OIL ABSORBER DYNASIL® RENOWAL ALK

Samoczynnie działajacy środek w 

postaci pasty do wchłaniania 

praktycznie wszystkich plam z 

olejów i tłuszczy. 

Preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju 

powierzchni położonych na zewnątrz budynków. 

Rozpuszcza i usuwa wszelkiego rodzaju zielone 

wykwity glonów i inne osady pochodzenia 

roślinnego.

Neutralny | Rozpuszczalnikowy Zasadowy

Na zewnątrz Na zewnątrz

Produkt gotowy do użycia bez 

konieczności rozcieńczania.

Do bieżącego czyszczenia rozcieńczyć wodą w 

stosunku 1:6.Do usuwania zazielenień roślinnych 

preparat stosować w postaci koncentratu, lub 

rozcieńczony wodą 1:1.

Wydajność zależna od stopnia 

zabrudzenia. Nie stosować w temp. 

poniżej 10ᴼC.

Wydajność z 1 litra koncentratu po rozcieńczeniu - 

od 40 do 100 m2 zależnie od sposobu aplikacji 

preparatu.

0,25 L 36,00 PLN | 44,28 PLN --------

1 L 80,00 PLN | 98,40 PLN 35,00 PLN | 43,05 PLN

5 L -------- 155,00 PLN | 190,65 PLN

Preparaty do czyszczenia

Odczyn

Przeznaczenie

Wydajność

Rozcieńczenie

Cena netto | brutto          

za opakowanie

Zastosowanie

Dynasil® OIL ABSORBER to 

nowoczesny środek w postaci pasty 

do prstego usuwania plam z olejów i 

tłuszczy, z kamieni naturalnych, 

betonu, kostki brukowej i klinkieru. 

Specjalny mikro absorber pochłania 

oleje i tłuszcze przez co produkt nie 

wymaga żadnych dodatkowych 

zabiegów czyszczenia przez co jest 

prosty w stosowaniu i samoczynnie 

działający.

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.


