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Finalit Nr. 12 
Odstraňovač skvrn 
 

Vlastnosti: 

- Odstraňuje skvrny nejasného původu, plíseň, colu, čaj, kávu, víno, med, 
ovocné šťávy, inkoust, smetanu, krev, marmeládu, bobule, ocet, barevná 
tekutá mýdla, žluté skvrny na Carrara-mramoru.  

- Ideální na zbytkové stíny po odstranění graffiti a pro zbytky všech druhů. 
- Ředitelný s vodou až 1:5. 
- 1 litr vystačí  na cca 20 m2, podle stupně znečištění. 
- pH-hodnota: 12 (zásaditý). 
- Neobsahuje žádné kyseliny, není nutná neutralizace! 

 

                   
 

Oblasti použití: 

Vhodný pro všechny materiály. Na leštěném mramoru, vápenci, terasu a minerálních látkách 
nezpůsobí Finalit Nr. 12 žádné naleptání.  
 

Před zahájením prací: 

-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru 
hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 

-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, 
která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit 
transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním 
čištěním produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů 
Finalit Nr. 1, Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39.  V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné 
okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch 
po polití vodou nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 
 

Návod k použití: 

POZOR! Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn používat pouze samostatně, nemíchat s žádnými jinými 
produkty! Dbát na dobu působení! 

 
- Pokud se skvrny nacházejí pod stávající impregnací nebo ochranným nátěrem, musí být nejprve 

provedeno odstranění impregnace nebo nátěru produktem Finalit Nr. 5 Odstraňovač 
ochranných vrstev. 

- Pokud se skvrny nacházejí ve stávající impregnaci nebo v ochranném nátěru, stačí zpravidla  
pouze odstranit impregnaci nebo nátěr produktem Finalit Nr. 5 Odstraňovač ochranných 
vrstev. 

Informace o produktu 
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-  Čištěný povrch musí být bez olejů, mastnot, vosků a podobných nečistot. Doporučujeme 

provést nejprve základní čištění produktem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič.  
- Čištěné místo nejprve navlhčit čistou vodou. 
- Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn nanést štětcem, malířskou štětkou nebo nasprejovat.  
- Pro urychlení procesu místo zakrýt plastovou fólií. 
- Doba působení 1-6 hodin. 
- U velmi odolných skvrn nátěr případně zopakovat a dobu působení prodloužit. 
- Na závěr povrch důkladně přemýt roztokem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a vody v poměru 1:20. 

Roztok nechat 5-10 minut působit a poté důkladně opláchnout čistou vodou.  
 

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn 
 

1. Zbytky po odstraňování řas 
Při odstraňování řas – speciálně u hrubých savých materiálů nebo u řas, které rostou z podkladu 
(vlivem vlhkosti) – se může stát, že díky poréznosti kamene nedojde k úplnému odstranění řas. 
Zůstanou stíny nebo skvrny (usmrcené zbytky řas po použití produktu Finalit Nr. 10 Odstraňovač 
řas a mechu), které je možné vybělit pomocí produktu Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn. 
 

2. Stínování po odstranění graffiti 
Při odstraňování graffiti produkty Finalit Nr. 7 nebo Finalit Nr. 7+ zbydou někdy lehké stíny. Tyto 
barevné pigmenty je možné vybělit produktem Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn tak, že nepůjdou 
vůbec vidět. 
 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Tekutina, žluto-zelená 
pH-hodnota: 12 (zásaditý) 
Spotřeba: 1 litr na více než 20 m2 dle způsobu použití 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l – plastová nádoba  
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Zacházení: Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Používat ochranné rukavice a 

brýle. Pozor! Nemíchat a nepoužívat s jinými produkty, mohou vzniknout 
nebezpečné plyny (chlór).  Dbát také na všechna upozornění v bezpečnostním 
listu. 

Upozornění: Finalit Nr. 12 neobsahuje žádné kyseliny, těžké kovy, fenol nebo formaldehyd. 

 

 

 

 

 

 

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo            tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz                      www.finalit.cz  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. 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. Z těchto 

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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