GODELMANN Čistič s bělícím účinkem
Silný čistič k odstranění organických znečištění ze všech
betonových povrchů
 pro všechny betonové povrchy
 kameny aktivně opět zesvětluje a čistí
 neobsahuje kyselinu – tím vhodné pro citlivé povrchy
GODELMANN Čistič s bělícím účinkem
Trvale působící silný čistič na bázi aktivního chlóru k profesionálnímu a snadnému čistění všech
betonových povrchů. Výborně vhodný k aktivnímu odstranění tmavých rostlinných usazenin nebo
zbarvení, např. od zbytků rostlin, listí, zeminy nebo dřeva.
GODELMANN Čistič s bělícím účinkem se postará o světlé a bezezbytkově čisté povrchy – bez
časově náročného drhnutí hadříkem nebo kartáčem. K tomu může být nové znečištění na více
měsíců zřetelně omezeno.
Oblasti použití:
V interiérech a exteriérech na všechny betonové povrchy.
Rovněž výborně použitelné na zdi, terasy, zahradní cesty, fasády, dlaždice, umělý a přírodní
kámen nebo k odstranění tmavých zbarvení ve spárách.
Není vhodné k použití na plochách zapečetěných hloubkovou ochranou DUROSAVE EXTRA.
Aplikace::
Dle stupně znečištění zřeďte koncentrát vodou v poměru 1:3 (300 - 400 ml ≙ cca 3 - 4 hrnečky na
1 litr vody) až 1:10 (100 ml ≙ cca 1 hrneček na 1 litr vody) a dostatečně naneste na suchý podklad
např. rozprašovačem (vhodná rozprašovací hlavice, artikl. číslo 12351, nebo rozprašovací lahev,
artikl. číslo 19210, k dostání u GODELMANNa). Extrémní znečištění mohou být také ošetřena
nezředěným koncentrátem. Následně případně rozetřete kartáčkem a nechte působit minimálně
cca 30 minut. Poté umyjte čistou vodou nebo nechte opršet. Při silném znečištění proces
zopakujte.
Stříkance na textiliích, dřevě, kovech atd. mohou způsobit světlé skvrny. Proto je předtím zakryjte
nebo okamžitě umyjte dostatkem čisté vody. Produkt nesmí přijít do kontaktu s rostlinami.
Nepoužívejte dohromady s jinými produkty, protože se mohou uvolnit nebezpečné plyny (chlór).
Nevdechujte páry. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a s očima.
V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě.
Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody.
Vydatnost:
Cca 15 - 100 m² / 1 litr GODELMANN Čističe s bělícím účinkem - dle znečištění povrchu a dle
použitého zředění
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:
< 5 % bělící prostředek na bázi chlóru, neionogenní tenzidy
Číslo artiklu
12345

Označení
Čistič s bělícím účinkem

Obsah
1 litr

Tip:
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt.
Betonwerk GODELMANN KG
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70,
Email info@godelmann.de, www.godelmann.de
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