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WEISS LÖSEFIX SUPRA 
Speciální odstraňovač nátěrů a impregnací  

 
1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální rozpouštěč impregnací, laků, barev a nátěrů – neobsahuje VOC – pro všechny typy přírodních a umělých 
kamenů.  
 

2 VLASTNOSTI 

 Téměř bezzápachový, speciální čistič bez obsahu VOC. Rozpouští ztvrdlé zbytky nátěrů na ošetření kamene, silné 
vrstvy ochranných nátěrů, různé barvy a laky (graffiti), fixy, asfalt, lazury na dřevo, živice, vrstvy tmelů, zbytky 
lepidla, bitumen apod. 

Ve srovnání s běžnými „Lösefix“ produkty je mimořádně příjemný při zpracování, neboť má mírné pachové zatížení 
při současně lepších rozpouštěcích vlastnostech. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Ideální pro leštěný, jemně broušený i drsný mramor, solnhofenský vápenec, travertin, břidlici, žulu, rulu, pískovec,   
aglomerované drtě, betonový kámen, keramiku, dlažbu, jemnou kameninu, cotto a také ostatní přírodní a umělé 
kameny a cementem pojené umělé kameny.  

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
Pracovní prostory dobře větrat. Produkt použít neředěný a nanést ho sytě na povrch. Nechat působit minimálně 
15 až 20 minut v závislosti na stupni znečištění. Pak zapracovat mechanicky přírodním kartáčem/padem z 
přírodních materiálů (nylonové pady mohou být produktem naleptány). Poté celý povrch důkladně přemyjte. 
Použijte základní čistič WEISS Grundreiniger (nařeďte v poměru 1:10 až 1:20 se studenou vodou z vodovodu) a 
povrch bezezbytku opláchněte. V případě potřeby opakujte postup na zaschlém povrchu, dokud není plocha čistá. 
 

5 VYDATNOST 

 1 litr vystačí na cca 5-15 m2.  
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech, při teplotě -10°C až +30°C. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,09 g/cm3 při 20°C 
Barva: čistá 
Pach:  nasládlý 
pH-hodnota: - 
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8 UPOZORNĚNÍ 

 Choulostivé materiály, jako např. guma, PVC a také čerstvě lakované povrchy mohou být napadeny. V případě 
pochybností provést zkušební vzorek. 
  

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí.  
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou 
a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte 
etiketu produktu nebo tento technický list). 
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. 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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