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Zabrudzony sprzęt i urządzenia 
w branży budowlanej od zawsze 
stanowią problem, z którym firmy 
próbują sobie radzić stosując róż-
ne, mniej lub bardziej skuteczne, 
rozwiązania. Zdając sobie spra-
wę z wagi problemu oraz wycho-
dząc naprzeciw Państwa oczeki-
waniom opracowano nowatorskie 
rozwiązanie, które – oprócz zalet 
ekonomicznych – gwarantuje także 
bezpieczeństwo dla pracowników, 
urządzeń i środowiska. Innowacyj-
ny na rynku budowlanym produkt 
posiada wszelkie zalety, aby zagwa-
rantować Państwu same korzyści 
wynikające z jego zastosowania.

Dlaczego QuickOut?

QuickOut to pierwszy tego typu, opra-
cowany w Polsce, środek do usuwania 
zabrudzeń z betonu i zapraw ze sprzę-
tu budowlanego, który głęboko pe-
netruje zabrudzenia. Już nie będzie 
konieczności stosowania ciężkiego 
sprzętu lub agresywnych i niebez-
piecznych środków chemicznych. Jest 
doskonały do czyszczenia betonia-
rek, rusztowań, szalunków, pojazdów 
oraz innych urządzeń budowlanych. 
Stosowany w formie piany kilkakrotnie 
przewyższa obecne na rynku środ-
ki chemiczne pod względem wydaj-
ności stosowania. QuickOut jest wy-

jątkowo bezpieczny w zastosowaniu, 
zarówno dla użytkownika, jak i zabru-
dzonego sprzętu. Produkt eliminuje 
kosztowne uszkodzenia spowodowa-
ne użyciem ciężkiego sprzętu, jego 
regularne stosowanie i utrzymywanie 
urządzeń w czystości eliminuje kosz-
towne przestoje i naprawy. QuickOut 
nie zawiera kwasów mineralnych, któ-
re wydzielają szkodliwe opary oraz 
powodują korozję. Jego właściwości 
ekologiczne potwierdzone są Atestem 
PZH. QuickOut może być stosowa-
ny do czyszczenia powierzchni sta-
lowych, z tworzyw sztucznych, alu-
miniowych, szklanych, gumowych 
i wielu innych.

Jak stosować QuickOut?

Produkt jest bardzo łatwy w stoso-
waniu – nie wymaga rozcieńczenia 
lub mieszania. Polecamy nanosić 
QuickOut w formie spienionej na za-
brudzoną powierzchnię w dawce 
od 0,2 do 0,4 l/m3. Zalecamy stoso-
wanie pianownic, dla wytworzenia 
gęstej i lepkiej piany, która zosta-
ła dobrana tak, aby zmaksymali-

zować jego skuteczność działania. 
Pianę należy zostawić na powierzch-
ni zabrudzonej na około 15 minut. 
Po tym czasie należy zmyć lub usu-
nąć zmiękczony beton przy uży-
ciu myjki ciśnieniowej. Najcięższe 
i stare zabrudzenia mogą wymagać  
2–3-krotnego powtórzenia procesu 
czyszczenia. Niewielki sprzęt budow-
lany (szpachelki, zacieraczki itp.) 
można moczyć w produkcie około 
30 minut, aby łatwo usunąć zabru-
dzenia. QuickOut zawiera silny de-
tergent usuwający smary, oleje i inne 
zabrudzenia. Jedyne, czego należy 
unikać, to silnego nagrzania czysz-
czonych powierzchni.

Oferujemy dla klientów

Jako producenci gwarantujemy 
Państwu najwyższej jakości, inno-
wacyjny produkt, terminowe jego 
dostawy i atrakcyjną oraz indywi-
dualnie ustaloną cenę. W zależno-
ści od zapotrzebowania oferujemy 
QuickOut w szerokiej gamie opa-
kowań o pojemności od butelek 
1-litrowych do 1000-litrowych konte-
nerów. Bezpłatne próby informacyj-
ne mogą być dostarczone na Pań-
stwa życzenie.
Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie internetowej:
www.quickout.pl

Beton bez szans 
– QuickOut


