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Finalit Nr. 11 
Odstraňovač tuku a vosku 
 

Vlastnosti: 

- Odstraňuje skvrny od tuku, oleje a vosku.  
- Ideální na mastné okraje od silikonových spár a na voskové skvrny (pod 

náhrobními lampami). 
- Používat neředěný. 
- 1 kg na cca 5 m2, podle stupně znečištění. 

            
 

Oblasti použití: 

Vhodný pro všechny materiály. Na mramoru, vápenci a vápencovém pískovci s leštěným 
povrchem nezpůsobí Finalit Nr. 11 žádné naleptání.  
Pozor! Z produktu Finalit Nr. 11 se uvolňují rozpouštědlové páry, které se mohou vznítit! Proto při 
použití nezapínat žádné elektrické přístroje a nemanipulovat s otevřeným ohněm! Důkladně 
větrat!!! Nekouřit, výpary se mohou vznítit také ve výšce 1-2 m. Tento efekt může být významně 
redukován, pokud se přidá do produktu Finalit Nr. 11 cca 20% produktu Finalit Nr. 1. 
 

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: 

-  Finalit Nr. 11 použít neředěný nebo pro zvýšení účinku smíchat v poměru 4:1 s produktem Finalit 
Nr. 1. Nanést na čištěné místo a vmasírovat kartáčem. Na velké plochy může být použit 
jednokotoučový stroj s brusným kartáčem. 

- Plochu zakrýt plastovou fólií a podle stupně znečištění nechat 1-2 hodiny působit. 
-  Po odkrytí nechat zaschnout, vznikne bílý prášek (to potvrzuje dokonalé zaschnutí). Tento 

prášek důkladně odmýt roztokem produktu Finalit Nr. 1 a vody v poměru 1:5. Pokud se po cca 
48 hodinách schnutí na povrchu mastné skvrny opět objeví (extrémní zamaštění) tak postup 
opakovat.   

Informace o produktu 
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- Pokud i poté zůstanou lehké stíny po skvrnách, je to způsobeno zbytkovými barevnými 
částicemi z oleje a je možné tyto zbytky bez problémů dočistit (vybělit) produktem Finalit Nr. 
12 Odstraňovač skvrn. 

- Na závěr povrch důkladně přemýt čistou vodou a zneutralizovat roztokem Finalit Nr. 1 a vody 
v poměru 1:20.  

 

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 11 Odstraňovač tuku a vosku 
 

1. Zvýšení účinnosti 
Účinnost produktu Finalit Nr. 11 může být zvýšena přidáním cca 20% produktu Finalit Nr. 1 – 
vznikne kašovitá hmota!   
 

2. Použití na silně savé materiály 
U silně savých materiálů je zpravidla nutné postup provést několikrát. Silně nasáté mastnoty 
vzlínají na povrch. Vždy důkladně přemýt roztokem Finalit Nr. 1 a vody v koncentraci 1:20 a dvakrát 
opláchnout čistou vodou. 
 

3. Odstranění vosku ze svíček 
Při odstraňování mastných skvrn na stěně (kuchyně) nebo při odstraňování vosku z náhrobních 
kamenů vždy zakrýt kompresní fólií aby mohl produkt účinně působit. 
 

4. Odstraňování mastnot ze silně savých materiálů 
Při odstraňování mastnot, olejů a vosku ze silně savých materiálů pomocí směsi Finalit Nr. 11 + 
Finalit Nr. 1 se může stát, že rozpouštědla proniknou hluboko do kamene a než úplně vyschnou a 
vypaří se, může to trvat až 48 hodin. Místo nejprve vypadá jako mokrá nebo mastná skvrna – 
nenechejte se tím zneklidnit!  
 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Pastózní, bělavý 
pH-hodnota: nelze určit 
Spotřeba: 1 litr na více než 20 m2 dle způsobu použití 
Balení:   0,25 kg, 0,8 kg , 3 kg - plechová 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. Dráždí oči a kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při nadýchání. 
Uchovávat mimo dosah rostlin a zvířat. Uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení. 
Plechovku otvírat opatrně. Nevdechovat prach. Dbát také na všechna upozornění 
v bezpečnostním listu. 

 

 

 

 

 

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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