
         ČISTIT a PEČOVAT 

ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN 

- neobsahuje kyselinu 

- oblasti použití: zahradní desky, vjezdy do dvorů i garáží, chodníky, dlažby, kuchyňské pracovní desky atd. 

- odstraňuje zaschlé a zatvrdlé skvrny od oleje, tuku a vosku 

- též pro šikmé plochy 

- 500 ml 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě.  Při nesprávném použití zaniká 
jakákoli odpovědnost za eventuální škody. 
 
Nádržka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Také po použití neotevírejte násilím nebo 
nespalujte. Nestříkejte proti plamenům nebo na žhavé předměty. Držte dál od zápalného zdroje – zákaz kouření. Nesmí se 
dostat do rukou dětí. 
 
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:  
> 30 % alifatické uhlovodíky 
 
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ: 
R 12: extrémně hořlavý. R 36: dráždí oči. R 66: Opakovaný kontakt může vést k sušší nebo popraskané kůži. R 67: Páry mohou 
způsobit ospalost a omámenost. 
 
RADY NA BEZPEČNOST: 
S 2: Nesmí přijít do rukou dětem. S 16: Držte dál od zápalného zdroje – zákaz kouření. S 23: Aerosol nevdechovat. S 24/25: 
Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou. S 26: Při kontaktu s očima okamžitě důsledně vypláchnout vodou a konzultovat 
s lékařem. S 51: Používat jen v dobře větraných prostorech. S 56: Tento produkt i obal ekologicky zlikvidovat. 
 
Speciální produkt k rychlému a snadnému odstranění silných skvrn od oleje, tuku a vosku na betonu, přírodním kameni atd. 
Samostatně působící účinek ušetří nepříjemné drhnutí nebo kartáčování. Nepoškozuje betonový povrch, protože neobsahuje 
kyselinu ani louh. Vhodné také pro leštěné povrchy. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Zahradní desky, vjezdy do dvorů i garáží, chodníky, dlažby, kuchyňské pracovní desky a další. 

APLIKACE: 
Dózu před použitím dobře protřepejte. Suchou plochu, která se bude ošetřovat, postříkejte ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm a 
produkt nechte působit. Již po krátkém čase se vytvoří bílá krusta, ve které budou obsaženy zbytky všech tuků a olejů. Doba 
působení je závislá na teplotě okolí a stupni znečištění. Bílou krustu poté okartáčujte nebo vysajte a odstraňte dle předpisu. 
 
TIP: 
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí GODELMANN 
Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt (dodatečné zintenzivnění barvy). 
 
 
 
 
DODAVATEL: 
GODELMANN GmbH & Co. KG 
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9438 9404 70 
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de 


