
 

Przykładowe zestawy preparatów A Clean Partner do mycia elewacji. 

 

 

Typ elewacji Nazwa preparatu Opcje Przeznaczenie Metoda  Roztwór 

      

Witryny szklane Alfanol Terra Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

5-10% 

 Glass Cleaner Red Dopieszczanie Punktowe usuwanie 

zanieczyszczeń 

Oprysk i wytarcie od 10% do 

koncentratu 

      

Ekrany akustyczne/elewacje 

typu siding/  świetliki/ 

wiaty w tworzyw   

Alfanol Terra Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

5-10% 

 Acid Plus  Usuwanie osadów 

wapiennych/ rdzawych 

zacieków 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

10-20% 

      

Tynki strukturalne  Neutral SP Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk lub mycie pianowe i 

spłukiwanie 

5-10% 

 A 346 Usuwanie glonów Usuwanie glonów należy 

przeprowadzić przed 

myciem zasadniczym  

Oprysk i pozostawienie 

preparatu na 30 minut 

5% 

 H 100 Zabezpieczenie 

dachu 

Zabezpieczenie dachu 

przed chłonięciem brudu i 

nadmiernym rozwojem 

glonów i mchu 

Nałożyć 2 (dwie ) cienkie 

warstwy preparatu w 

odstępach 1-2 godzin 

koncentrat 



      

Tynki cementowo- 

wapienne 

Alfanol HD Green Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

5-10% 

 A 346 Usuwanie glonów Usuwanie glonów należy 

przeprowadzić przed 

myciem zasadniczym  

Oprysk i pozostawienie 

preparatu na 30 minut 

5% 

 H 100 Zabezpieczenie 

dachu 

Zabezpieczenie dachu 

przed chłonięciem brudu i 

nadmiernym rozwojem 

glonów i mchu 

Nałożyć 2 (dwie ) cienkie 

warstwy preparatu w 

odstępach 1-2 godzin 

koncentrat 

 

 

     

Dachówka cementowo- 

wapienna, ceramiczna  

Alfanol Truck Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Mycie pianowe, 

szczotkowanie i spłukiwanie 

5-10% 

 A 346 Usuwanie glonów i 

mchu 

Usuwanie glonów należy 

przeprowadzić przed 

myciem zasadniczym 

Oprysk i pozostawienie 

preparatu na 30 minut 

5% 

 H 100 Zabezpieczenie 

dachu 

Zabezpieczenie dachu 

przed chłonięciem brudu i 

nadmiernym rozwojem 

glonów i mchu 

Nałożyć 2 (dwie ) cienkie 

warstwy preparatu w 

odstępach 1-2 godzin 

koncentrat 

 

 

     

Panele stalowe Alfanol HD Green 

lub Alfanol Truck 

Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk (HD Green) lub piana 

(Truck), szczotkowanie I 

spłukiwanie 

5-10% 

 Acid Plus Czyszczenie 

punktowe 

Usuwanie rdzawych 

zacieków np. śruby, nity 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

10-20% 

 H 81 Czyszczenie 

punktowe 

Usuwanie czarnych 

zacieków po uszczelkach i 

podkładkach gumowych 

Oprysk, szczotkowanie i 

neutralizowanie  np. HD Green 

spłukiwanie 

koncentrat 



 Glanstork Extra Osuszenie i 

nabłyszczenie 

Usunięcie filmu wodnego i 

uniknięcie powstania 

zacieków po wyschnięciu 

Oprysk 5ml na 1 litr 

wody użytej do 

spłukiwania 

      

Panele aluminiowe Alfanol HD lub 

Process AL 

Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

5-10% 

 Acid Plus Punktowe 

doczyszczanie 

Usuwanie utlenionego 

aluminium 

Oprysk, szczotkowanie i 

spłukiwanie 

10-20% 

 H 81 Czyszczenie 

punktowe 

Usuwanie czarnych 

zacieków po uszczelkach i 

podkładkach gumowych 

Oprysk, szczotkowanie i 

neutralizowanie  np. HD Green 

spłukiwanie 

koncentrat 

 Glanstork Extra Osuszenie i 

nabłyszczenie 

Usunięcie filmu wodnego i 

uniknięcie powstania 

zacieków po wyschnięciu 

Oprysk 5ml na 1 litr 

wody użytej do 

spłukiwania 

Elewacje marmurowe H 30 lub Alfanol 

Truck 

Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk koncentratem (H30) 

lub mycie pianowe (Truck), 

szczotkowanie i splukiwanie 

H 30 – 

koncentrat 

Truck - 5-10% 

 A 346 Usuwanie glonów i 

mchu 

Usuwanie glonów należy 

przeprowadzić przed 

myciem zasadniczym 

Oprysk i pozostawienie 

preparatu na 30 minut 

5% 

 H 100 Zabezpieczenie 

dachu 

Zabezpieczenie elewacji 

przed chłonięciem brudu i 

nadmiernym rozwojem 

glonów i mchu 

Nałożyć 2 (dwie ) cienkie 

warstwy preparatu w 

odstępach 1-2 godzin 

koncentrat 

Elewacje klinkierowe/ cegła 

czerwona 

H 30 lub Alfanol 

Truck 

Mycie zasadnicze Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk koncentratem (H30) 

lub mycie pianowe (Truck), 

szczotkowanie i splukiwanie 

H 30 – 

koncentrat 

Truck - 5-10% 

 A 346 Usuwanie glonów i 

mchu 

Usuwanie glonów należy 

przeprowadzić przed 

myciem zasadniczym 

Oprysk i pozostawienie 

preparatu na 30 minut 

5% 

 Acid Plus Mycie zasadnicze  -

kwaśne 

Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń, osadów i  

Oprysk i spłukiwanie  10-20% 



wykwitów wapiennych 

komunikacyjnych 

 H 100 Zabezpieczenie 

dachu 

Zabezpieczenie elewacji 

przed chłonięciem brudu i 

nadmiernym rozwojem 

glonów i mchu 

Nałożyć 2 (dwie ) cienkie 

warstwy preparatu w 

odstępach 1-2 godzin 

koncentrat 

Elewacje granitowe H 30 lub Alfanol 

Truck 

Mycie zasadnicze - 

zasadowe 

Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk koncentratem (H30) 

lub mycie pianowe (Truck), 

szczotkowanie i spłukiwanie 

H 30 – 

koncentrat 

Truck - 5-10% 

 Acid Plus Mycie zasadnicze  -

kwaśne 

Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych,  

Oprysk i spłukiwanie  10-20% 

      

Polbruk  H 30 lub Alfanol OC Mycie zasadnicze - 

zasadowe 

Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

Oprysk koncentratem (H30) 

lub roztworem OC, 

szczotkowanie i spłukiwanie 

H 30 – 

koncentrat 

OC - 5-10% 

 Acid Plus Mycie zasadnicze  -

kwaśne 

Usuwanie tłustych 

zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, osadów i 

wykwitów wapiennych 

Oprysk i spłukiwanie  10-20% 

 

Ważne! 

Przed przystąpieniem do czyszczenia elewacji : 

1/ oceń stopień zanieczyszczenia i dobierz odpowiednie preparaty czyszczące 

2/ wykonaj próbę odporności powierzchni i na wybrany preparat czyszczący 

3/ upewnij się, że czyszczenie nie wpłynie negatywnie na detale umieszczone na elewacji (ozdoby, okna np. mosiężne, itp.) 

4/ zabezpiecz elementy wrażliwe na ,,środki czyszczące’’ 


