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GODELMANN Silně čisticí koncentrát 
 

 

Profesionální koncentrát k odstranění silných minerálních 
nánosů z betonových povrchů 

 

 aktivně odstraňuje silné minerální nánosy  

 ideální proti výkvětům, vápnu a zbytkům malty 

 univerzální čistič proti většině nečistot 
 

GODELMANN Silně čistící koncentrát 
Extra silný, aktivně působící profesionální koncentrát k bezezbytkovému odstranění silných minerálních 
nánosů. Ideální proti výkvětům, zbytkům betonu a malty, znečištění od cementu, zatvrdlým nečistotám 
stejně jako proti znečištění od koroze nebo vápenných usazenin. 
Účinné látky s aktivní pěnou se postarají o okamžitou přeměnu nečistoty a garantují maximální 
výsledky čištění při malém vynaložení práce v krátkém časovém úseku. 
 
Oblasti použití: 
V interiérech a exteriérech na všechny betonové povrchy s výjimkou broušených povrchů a povrchů 
hladkých podle bednění. 
Rovněž výborně použitelné pro všechny zdi, terasy, zahradní cesty, fasády, dlaždice, umělý a přírodní 
kámen odolný vůči kyselinám. 
 
Aplikace: 
Plochu, kterou chcete čistit, obzvláště spáry, předtím dobře a dostatečně navlhčete vodou. Pro celkový 

úklid rozřeďte koncentrát 1:10 (100 ml ≙ cca 1 hrneček na 1 litr vody). K odstranění zbytků betonu, 

malty, vápna a ledku rozřeďte v poměru 1:3 (300 až 400 ml ≙ cca 3 - 4 hrnečky na 1 litr vody). 
GODELMANN Silně čistící koncentrát nanášejte na plochu pomocí rozprašovače (vhodná rozprašovací 
hlavice, artikl. číslo 12351 nebo rozprašovací lahev, artikl. číslo 19210, k dostání u GODELMANNa).  
Po krátké době působení (cca 2 až 3 minutách) dostatečně umyjte čistou vodou, až ustane pěnění. 
 
Při silných znečištění může, event. musí být následně použit tvrdý kartáč. Proces musí být za jistých 
okolností opakován anebo se musí produkt použít nezředěný na předtím navlhčenou plochu. Dobu 
působení je zde ale pak třeba zredukovat na max. 30 sekund. 
 
Páry a tekutina působí na kovy korozivně. Nepoužívejte na površích citlivých na kyselinu, jako jsou 
např. pochromované kovové části, leštěné nebo jemně broušené přírodní a umělé kameny. 
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 Silně čistícího koncentrátu - dle znečištění povrchu a dle 
použitého zředění 
 
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích: 
< 5 % neionogenní tenzidy, kyselina chlorovodíková, barevné a vonné látky 

 
Číslo artiklu Označení Obsah 

12344 Silně čistící koncentrát 1 litr 

 
Tip: 
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí 
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt. 
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