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WEISS ZM MARMOR 
Odstraňovač cementových skvrn z měkkých kamenů   

1 POPIS PRODUKTU 

 Odstraňovač cementového závoje bez obsahu kyselin - speciálně pro mramor, vápenec, betonový kámen a jiné 
kameny, které jsou choulostivé na kyseliny. 
 

2 VLASTNOSTI 

 Pachově mírný speciální čistič bez obsahu kyselin, rozpouští lehké zbytky vodního kamene i zbytky spárovací malty, 
maltových přísad a plastové zbytky z flexibilních spárovacích hmot. Rozpouští navrstvené zbytky ošetřovacích 
prostředků, disperzní barvy, oleje, tuky, vosky a ostatní odolné nečistoty. Ideální pro finální čištění po ukončení 
stavebních prací a pro intenzivní čištění starších povrchů.  

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro leštěný, jemně broušený nebo hrubý mramor, Solnhofenský kámen, travertin, břidlici, Anröchter Dolomit,  
žulu, rulu, pískovec, agglomerovaný kámen, betonový kámen, keramiku, dlažbu, kameninu, Cotto a také ostatní 
přírodní a umělé kameny. 

Alternativní produkty:                                                                                                                                                            
WEISS ZM FlexFug – odstraňovač cementových zbytků z tvrdých kamenů, jako žula, rula apod. 

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
Produkt je možné použít neředěný a až do koncentrace 1:20 s vodou. Roztok nanést sytě na suchý povrch a nechat 
působit. Doba působení je závislá na odolnosti nečistot. Poté zapracovat kartáčem nebo padem. Nenechat produkt 
na povrchu zaschnout! Na závěr opláchněte povrch studenou vodou až do úplného odstranění zbytků produktu 
ZM MARMOR. V případě potřeby celý postup zopakovat do úplného vyčištění kamene.  
 

5 VYDATNOST 

 1 litr roztoku vystačí na cca 5-15 m2. 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,1 g/cm3 při 20°C 
Barva: nažloutlá 
Pach: téměř bez pachu 
pH hodnota: ~8 (koncentrát) 
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8 UPOZORNĚNÍ 

 Choulostivé materiály jako guma, PVC nebo čerstvě nalakované povrchy mohou být produktem napadeny.  
Velmi silné cementové zbytky nemusí být možné i při dlouhé době působení odstranit. Pokud je povrch odolný 
vůči kyselinám, použít v tomto případě produkt WEISS ZM FlexFug na bázi kyselin.  
 

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: Neionizující tenzidy <5%, aniontové tenzidy <5%, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické 
reakce. Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): odpadá 
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 vom 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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