ČISTIT a PEČOVAT

SILNĚ ČISTÍCÍ KONCENTRÁT
-

oblasti použití: dlažby, desky, zdi a svahová opevnění
1000 ml
vydatnost: dle potřeby

UPOZORNĚNÍ:
Páry a tekutina působí na kovy korozivně. Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyselinu, jako např. chromové armatury, leštěné
nebo broušené (FINO) povrchy nebo na pohledový beton. Nepoužívejte v uzavřených prostorech. Chraňte rostliny, zvířata a
povrchy odolné kyselině před přímým kontaktem. V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost
na vhodném místě. Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody.
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:
< 5 % neionogenní tenzidy, kyselina chlorovodíková, barevné a vonné látky
KOMPONENTY URČUJÍCÍ NEBEZPEČÍ:
Kyselina chlorovodíková
UN 1789
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ:
R 34 způsobuje poleptání.
RADY NA BEZPEČNOST:
S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 26: Při kontaktu s očima okamžitě důsledně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem.
S 45: Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě přivolejte lékaře (a pokud možno předložte tuto etiketu).
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:
Zdi, terasy, zahradní cesty, fasády, dlaždice, umělý a přírodní kámen odolný vůči kyselinám.
APLIKACE:
Plochu, kterou chcete očistit, obzvláště spáry, předtím dostatečně navlhčete vodou. Pro generální čištění zřeďte koncentrát
vodou v poměru 1:10 (100 ml na 1 litr vody). K odstranění zbytků betonu, malty, vápenných výkvětů a ledku zřeďte
koncentrát vodou v poměru 1:3 (300 - 400 ml na 1 litr vody). Silně čistící koncentrát nanášejte na plochu pomocí rozprašovací
hlavice. Po krátké době působení (cca 2 – 3 minuty) umyjte dostatečným množstvím vody, až ustane pěnění. Při silných
znečištění může být event. následně použit tvrdý kartáč.
TIP:
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí GODELMANN
Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt (dodatečné zintenzivnění barvy).
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