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Odstraňovač výkvětu 

 
1 POPIS PRODUKTU 

 Extra silný čistič na bázi kyselin. Odstraňuje silné výkvěty, usazeniny a cementové zbytky. Rozpouští i pevně 
usazené zbytky cementu a spárovací hmoty. 

2 VLASTNOSTI 

 Velmi agresivní. Odstraňuje výkvěty, usazeniny a cement z přírodních a umělých kamenů odolných vůči kyselinám, 
jako např. žula, rula, keramika, kamenina, Cotto. Používat především ve venkovním prostředí. Není vhodný pro 
kameny náchylné k reznutí. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro čištění leštěných a hrubých vůči kyselinám odolných přírodních kamenů jako je žula, rula, pískovec a také 
keramika, kamenina, Cotto. Není vhodný pro kameny náchylné k reznutí. 

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
V závislosti na typu a míry znečištění zředit 1:1 až 1:20 se studenou vodou a nanést na vodou předvlhčený povrch. 
Zapracovat padem nebo kartáčem a na závěr opláchnout studenou vodou až do odstranění všech zbytků z 
povrchu. Nenechat na povrchu zaschnout. Extrémní výkvěty odstranit nejprve mechanicky. 
 

5 VYDATNOST 

 1 litr namíchaného produktu vystačí na cca 5-10 m2 

 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 24 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,04 g/cm3 při 20°C 
Barva: vodově čistá 
Pach: ,kousavý' 
pH-hodnota: ~ 1 (koncentrát) 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 Nesmí být použit na leštěném nebo jemně vybroušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných površích, které jsou 
choulostivé na kyseliny. Kovy a jiné na kyseliny citlivé materiály mohou být napadeny. Nepoužívat ve spojení s 
vysokotlakými čističi (sprejová mlha). 
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9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: kyselina chlorovodíková <25%, kyselina mravenčí <10%, povrchově aktivní látky, pomocné látky. 
Označení nebezpečí dle směrnice 1272/2008 (CLP): Symboly nebezpečí GHS 05, GHS 07 – Nebezpečí. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 
Skladujte uzamčené. 
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle AwSV ze 1.08.2019. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. 
Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku. 
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Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich 
produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší 
odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný 
účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku.  Z výše 
uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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