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Č I Š T Ě N Í

Informace o produktu

Impregnace
STEIN
Steinschutz neutral

Steinschutz neutral
Impregnace odpuzující vodu, olej a nečistoty k ochraně betonových prvků před znečištěním.
Vysoce koncentrované účinné látky vnikají hluboko do povrchu a vytvářejí v kapilárních pórech

Ergiebigkeit:
cca 6-14 m2

znečištění. Mechy, řasy a plísně už nenajdou úrodnou půdu. Znečištění stříkanci od mastnoty
stranit.

Do hloubky působící speciální čistič k rychlému a šetrnému odstranění od jemných cementových nečistot,
vápenných povlaků a obecných nečistot. Protože receptura neobsahuje kyselinu, jedná se o obzvlášť šetrný způsob čištění. Tento odstraňovač znečištění je vhodný také pro broušené dlaždice a neopracované
povrchy z SZB.

STEIN
Kraftreiniger
Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Silně čisticí koncentrát
Extra silný samostatně působící koncentrát na bezezbytkové odstranění silných materiálních nánosů.
Vysoce účinný proti výkvětům, zbytkům betonu a malty, cementovým a ztvrdlým nečistotám U broušených
betonových prvků nebo u neopracovaných SZB povrchů může dojít ke zdrsnění.

Steinschutz perfekt
Impregnace odpuzující vodu, olej a nečistoty k ochraně betonových prvků před znečištěním
s efektem zvýraznění barvy. Vysoce koncentrované účinné látky vnikají hluboko do povrchu a

Ergiebigkeit:
cca 5-25 m2

säurefrei
Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů - neobsahuje kyselinu

prodyšný neviditelný film, který zamezuje vniknutí vlhkosti, olejů, mastnoty a agresivních
a oleje, mokrého listí, skvrny od ovoce, kávy, červeného vína atd. se nechají zřetelně lépe od-

STEIN
Steinschutz perfekt

STEIN
Zementschleier- &
Ausblüh-Entferner

vytvářejí v kapilárních pórech prodyšný neviditelný film, který zamezuje vniknutí vlhkosti, olejů,
mastnoty a agresivních znečištění. Mechy, řasy a plísně už nenajdou úrodnou půdu. Znečištění
stříkanci od mastnoty a oleje, mokrého listí, skvrny od ovoce, kávy, červeného vína atd. se

STEIN
Grünbelag-Entferner
säurefrei

Odstrańovač zelených povlaků
Do hloubky působící speciální čistič k odstranění řas, lišejníků, plísní, mechů a všech druhů nežádoucího
růstu rostlin se samostatným dlouhotrvajícím účinkem. Tato vysoce koncentrovaná receptura, která

Ergiebigkeit:
cca 100-200 m2

neobsahuje kyselinu a chlor zaručuje maximální účintek při nejvyšší opatrnosti k materiálu. Odstraňovač

STEIN
Bleichreiniger

Čistič s bělícím účinkem

zelených povlaků proniká hluboko do povrchu a chrání až jeden rok před novým znečištěním.

nechají zřetelně lépe odstranit. Dodatečně dojde k optickému zušlechtění povrchu díky zvýraznění barvy, barevný odstín a struktura betonového prvku získají svou působivost.

säurefrei
Ergiebigkeit:
cca 15-100 m2

Opravy

Intenzivně působící čistič bez obsahu kyseliny na bázi aktivního chlóru k odstranění tmavých rostlinných
znečištění nebo zbarvení, např. zeminou, listím, dřevem nebo kyselinou tříslovou. Světlých a čistých
ploch se docílí bez časové a fyzické náročnosti. Navíc může být po dobu několika měsíců omezeno nové
znečištění.

DUROSAVE® Odstraňovač škrábanců
DUROSAVE®
Kratzer-Entferner

Velmi vydatná politura k odstranění lehkých a hlubokých škrábanců na površích povrstvených
DUROSAVE® EXTRA. Díky chemickému navázání účinných látek z politury DUROSAVE® EXTRA
na nastávající povrstvení dojde k trvalé a pevné opravě malých poškození.

Ergiebigkeit:
ja nach Bedarf

STEIN
Rostflecken-Entferner
säurefrei
Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

STEIN
Ölflecken-Entferner

Čištění

Čisticí prostředek na beton
Povrchově aktivní čisticí koncentrát k čištění a ochranné péči terasovýc dlaždic. Působí inten-

STEIN
Pflegereiniger
Ergiebigkeit:
cca 150-1000 m2

zivně a zanechává vysokomolekulární ochranné substance, které se při přílišném použití od-

säurefrei
Ergiebigkeit:
je nach Bedarf

Odstraňovač bez obsahu kyseliny k šetrnému a spolehlivému odstranění dokonce i hlubokých usazenim
rzi, které vznikly např. skrze hnojiva s obsahem kovů, od zahradního nábytku, oděrem kovových přístrojů
a nářadí nebo od parkujících vozidel. Odstraňovač rezavých skvrn převede nerozpustný rez do vodou
ředitelné formy, kterou lze snadno opláchnout.
Odstraňovač olejových skvrn
Speciální produkt k rychlému a snadnému odstranění silných skvrn od oleje, tuku a vosku na betonu, přírodním kameni atd. Samočinné působení přípravku ušetrí nepříjemné drhnutí nebo kartáčování. Nepoškozuje
betonový povrch, protože neobsahuje kyselinu ani louh. Vhodné také pro leštěné povrchy..

bourají a obnoví. Toto spolehlivě chrání před vrstvením a opětovným znečištěním.
STEIN
Flechten-Entferner

Odstraňovač lišejníků
Speciální produkt pro odstranění extrémně odolných porostů lišejníků všeho druhu účinkuje velmi intenzivně a rychle. Použití pro různé betonové plochy. Vhodný pro příjezdové cesty, terasy, zdi atd.

Ergiebigkeit:
je nach Bedarf
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Odstraňovač rezavých skvrn

příslušenství | údržba a čištění

Steinschutz neutral
Steinschutz perfekt 1)
DUROSAVE® odstraňovač škrábanců 1)
Odstraňovač olejových skvrn 1)
Odtraňovač lišejníků
1)

12345
12347
18577
12348
12349
16166
18982
26421

v m2

97
97
97
97
97
–
97
–
–
–
97

12351

cca 150 - 1.000
dle spotřeby
dle spotřeby
cca 15 - 100
cca 100 - 200
dle spotřeby
cca 6 - 14
cca 5 - 25
dle spotřeby
dle spotřeby
cca 10

12351
12351
12351
12351

12351

12351

bez nutnosti rozprašovací hlavice

15
15
15
15
15
20
15
15
56
12
15

požadavek/znečištění

STEIN Odstraňovač lišejníků

Odstraňovač rezavých skvrn 1)

12344

art.č.

STEIN Odstraňovač olejových skvrn

Odstraňovač zelených povlaků

12346

Kč/ks

STEIN Odstraňovač rezavých skvrn

Čistič s bělícím účinkem

242
380
406
406
406
461
570
653
351
406
515

18576

STEIN Čistič s bělícím účinkem

Silně čisticí koncentrát

1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
200 ml
500 ml
1000 ml

Kč art.č.

STEIN Odstraňovač zelených povlaků

Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů

MJ

ks/karton

STEIN Silně čisticí koncentrát

Čisticí prostředek na beton

vydatnost

STEIN Čisticí prostředek

označení

rozpraš. hlavice

DUROSAVE® Odstraňovač škrábanců

lahev

STEIN Odstraňovač znečištění od cementu a výkvětů

Č I Š T Ě N Í

STEIN Steinschutz perfekt

A

STEIN Steinschutz neurtal

Ú D R Ž B A

základní čištění
péče
impregnace a ochrana

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH
•

všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

škrábance na povrchu DUROSAVE® EXTRA.
zbytky vápenných výkvětů
zbytky od cementu
silné minerální krusty
mechy a řasy
zelené povlaky, plevel a plíseň
zbarvení od zbytků rostlin
kyselina tříslová ze dřeva

využijte servis našeho čistícího týmu

rezavé skvrny
olejové skvrny

vytvořte si nezávaznou poptávku a informujte se na stránkách níže:

lišejníky

W W W. G O D E L M A N N . D E / R E I N I G U N G SSE R V I C E

vhodné pro povrchy DUROSAVE® EXTRA

četnost použití
jednou ročně
dle potřeby
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