
 

PUTZ-EС / ЕKKO PLUS* 
(ПУТЦ-ЕК / ЕККО ПЛЮС*) 
 
Концентрований засіб для видалення висолів, 
естетичного оновлення цегляних та бетонних 
поверхонь тощо, які піддалися утворенню на них 
бруду та соляних виквітів. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Putz-EC / EKKO PLUS (далі по тексту EKKO PLUS) 
екологічний концентрований засіб, призначений для 
очищення та оновлення кольорової тротуарної бруківки, 
підвищує насиченість кольору, видаляє висоли, виквіти, 
що з'явилися на цегляних, бетонних поверхнях, 
декоративних парканах, фасадах цегляних будівель та 
споруд, облицьовувального каменю тощо.  
 
Після видалення з поверхні висолів (білих плям), 
переконавшись попередньо, що основа є повністю сухою, 
необхідно нанести засіб для зміцнення, захисту та 
гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY / NANOPREX 
(див. властивості матеріалу у розділі “Технічні інструкції” 
на сайті компанії) для не допущення можливої повторної 
появи висолів. 
 
ВЛАСТИВОСТІ 
EKKO PLUS знімає соляні пораження, які виникли на 
поверхні кольорового шару бруківки тощо, та проникає 
глибоко в пористу структуру матеріалу для видалення 
накопичених всередині сполук кальцію, який сприяє 
утворенню солей.  
 
EKKO PLUS готова до застосування концентрація, що 
робить її дуже простою у використанні. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
EKKO PLUS наноситься пензлем, валиком або 
розпилювачем (останнім - не рекомендується) на 
пошкоджену солями поверхню у нерозбавленому виді на 
відкритому повітрі.  
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

 
Витрата приблизно 0,2-0,5 л/м2 при одноразовому 
використанні залежно від способу нанесення та 
поглинання очищеної бетонної поверхні. При сильних 
вицвітах повторити не менше 2-3 разів. Дія впливу 
залежить від конкретних погодних умов (температура 
та вологість повітря) і коливається в межах 10 – 60 хв. 
Через 2 год. оброблену поверхню промити протічною 
водою при сильному ступені засоленості поверхні.  
 
Додаткові вказівки: 

 рекомендується перед застосуванням виконати 
контрольні проби на поверхні, що підлягає 
обробці. 

 
ЗАГРОЗА ДЛЯ ЛЮДИНИ 
Відповідно до класифікації продуктів EKKO PLUS не 
класифікується як небезпечний. При дотриманні 
правил техніки безпеки та охорони праці EKKO PLUS 
не представляє ризику для здоров'я або життя. 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Появи симптомів або у разі сумнівів, 
проконсультуйтеся з лікарем. При контакті зі шкірою 
зняти забруднений одяг. Промити шкіру протічною 
водою з милом. У разі виникнення подразнення 
звернутися до лікаря. При попаданні в очі промити їх 
великою кількістю води (10 - 15 хв.). Звернутися до 
офтальмолога. У випадку проковтування не викликати 
блювоту. Не намагатися нейтралізувати. Прополоскати 
рот водою, випити води. Не давати нічого в рот людині, 
яка втратила свідомість. Звернутися до лікаря і 
показати упаковку або етикетку. Роботи виконувати 
відповідно до правил техніки безпеки та охорони праці. 
Після виконання робіт вимити руки. Уникати контакту 
зі шкірою та очима. Забезпечити достатню 
вентиляцію на місці виконання робіт.  
 

Засіб для видалення висолів EKKO PLUS та засіб для зміцнення, 
захисту та гідрофобізації поверхонь NANOPREX відносяться до 
спеціально розробленої компанією CHEMTECH BAYERN GmbH 

(Німеччина, Регенсбург) комплексної системи для видалення 
висолів з подальшим не допущенням повторної їх появи. 
 

 

Фізичний стан:  
Колір:  
 
Запах: 
Витрата: 
Складування:  
 
 
 
 
 
 
Термін придатності:  
 
Упакування: 

рідина 
безбарвний до світло-блакитного 
або світло-рожевого 
характерний слабкий 
0,2 – 0,5 л/м2 за 1 нанесення 
зберігати у сухому темному 
приміщенні, захищеному від 
прямих сонячних променів. Якщо 
засіб піддався від’ємній 
температурі, він може 
використовуватися знову без 
втрати властивостей. 
12 місяців в оригінальних 
запечатаних ємностях 
 

Пляшка: 
Каністра: 
Контейнер: 

1,1 кг. 
5,5 кг; 11 кг; 33 кг. 
1100 кг. 

Надаємо гарантії відносно якості наших матеріалів при дотриманні наших умов постачання та застосування. Для будівництва зі спеціальними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід. 
* - компанією-виробником CHEMTECH BAYERN GmbH (Німеччина, Регенсбург) було прийнято рішення про зміну назви матеріалу PUTZ-EC - засобу для видалення висолів. 

Починаючи з 01 травня 2016 р. присвоєно нову товарну назву - EKKO PLUS - засіб для видалення висолів.             
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