
         ČISTIT a PEČOVAT 

ODSTRAŇOVAČ ZELENÝCH POVLAKŮ 

- neobsahuje kyselinu ani chlór 

- samo působící 

- oblasti použití: dlažby, desky, zdi a svahová opevnění 

- biologicky rozložitelný 

- 1000 ml 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Nestříkejte na rostliny. Nesmí přijít do kontaktu s kyselinou ani potravinami. Nepoužívejte v ani na okraji 
okrasných rybníčků atp. Během doby působení může dojít ke změnám barvy, které ale zase zmizí. Čistič 
v tomto případě neumývejte, ale nechte dále působit. Před následným ošetřením (např. impregnací) musí 
povrch dobře proschnout. V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na 
vhodném místě.  
Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody. Skladovat před mrazem. 
 
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:  
5 - 15 %, kationaktivní tenzidy 
Účinná látka: kvartérní amoniové sloučeniny 
Obsah účinné látky: 9,75 g / 100 g tekutého koncentrátu 
Označení šarže/trvanlivost: viz údaj pod etiketou 
Likvidace: Zcela vyprázdněný obal i zbytky produktu dovézt do místní sběrny problematických materiálů. 
 
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ: 
R 36/38 dráždí oči a pokožku. R 50: velmi jedovaté pro vodní organismy. 
 
RADY NA BEZPEČNOST: 
S 2 nesmí přijít do rukou dětem. 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 35: Odpady a obaly musejí být odstraněny bezpečným způsobem. S 37/39: Při práci nosit vhodné 
ochranné rukavice a ochranné brýle. 
 S 46: Při požití si okamžitě vyžádat radu lékaře a mít k ruce balení nebo etiketu.  
 
Do hloubky působící tekutý koncentrát ke snadnému odstranění kluzkých zelených povlaků s dlouhodobou 
ochranou proti opětovnému znečištění. Receptura neobsahuje ani kyselinu ani chlór garantuje perfektní 
výsledky čištění při nejvyšší ochraně materiálu. Produkt působí aktivně, tzn. vysokotlaké čističe, nebo 
kartáče nejsou třeba. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Vhodné pro všechny betonové povrchy. Ideálně použitelné na terasy, schody, chodníky, zdi, fasády domů 
a garáží, vjezdy a zimní zahrady. 
 
 



APLIKACE: 
Biocidy používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a popis produktu. Silnější znečištění 
před tím případně odstraňte manuálně. Plocha, kterou chcete ošetřit, by měla být zcela suchá. Produkt 
zřeďte následujícím způsobem:  
 

stupeň znečištění zředění 

silné 1:2 (cca 500 ml koncentrátu na 1 litr vody) 

střední 1:5 (cca 200 ml koncentrátu na 1 litr vody) 

lehké 1:10 (cca 100 ml koncentrátu na 1 litr vody) 

 
K nanášení je nejlépe vhodný rozprašovač nebo kropicí konev. Menší plochy mohou být také ošetřeny 
štětcem. Neoplachujte vodou. Čistič působí aktivně. Nechte působit min. 24 hodin. Pokud by během této 
doby pršelo, musí se ošetření případně opakovat. Případné zbytky znečištění mohou být poté umyty vodou 
nebo zmizí při příštím dešti. 
 
VYDATNOST: 
Cca 100 - 200 m² / 1 litr koncentrátu - dle znečištění povrchu a dle použitého zředění 
 
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 


