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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Produkt je vyvinutý pro čištění podlah, obkladů, sanitární 
keramiky v interiéru i exteriéru na keramické a porcelánové
dlaždice, klinker, cotto apod. Je vhodný zejména při odstraňování 
zbytků lepidel a spárovacích hmot po montáži, ale také na 
odstranění solí, ledku, mastnot a jiných odolných nečistot. Je 
také vhodný k odstranění povrchové rzi. 

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Keramika, porcelánový gres, Taurus, kamenina, skleněná 
mozaiky, žula, dřezy a vany.  

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

K vyčištění skvrn od cementu, vápna, sádry apod. řeďte 80 ml (1 šálek kávy) v 1 l vody. 
K čištění spár řeďte 160 ml přípravku (2 kávové šálky) v 1 l vody. Při odolné nečistotě zvyšte 
koncentraci.
Naneste roztok na povrch mopem, štětcem apod., nechte 5-10 minut působit za současného mytí 
pomocí abrazivní houbičky, či kartáče a důkladně opláchněte nečistoty a zbytky čističe dostatečným 
množstvím čisté vody. Je vhodné používat vodní vysavač. 
V případě potřeby postup opakujte. Dbejte na dokonalé opláchnutí, na závěr povrch otřete suchým 
hadrem a na denní údržbu použijte přípravek MYTÍ A LEŠTĚNÍ KERAMIKY Mr. Brill.

PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Čtěte pozorně upozornění na etiketě. Nepoužívejte přípravek na mramor, vápenec, či beton  
a na podlahy s mramorovým a cementovým složením, stejně tak na keramiku citlivou na kyseliny. 
Doporučujeme před použitím provést zkoušku na malém skrytém místě. Nenechávejte přípravek 
působit dlouho ve spárách, protože může způsobit barevné změny. 
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RRaaddyy pprroo bbeezzppeeččnnéé ppoouužžiittíí

Přípravek dráždí oči a kůži, proto používejte vhodné ochranné pomůcky. Uchovávejte mimo dosah 
dětí.  Používejte gumové rukavice a ochranu citlivých částí těla. Doporučujeme používat ochranné 
brýle proti náhodnému vystříknutí přípravku do očí. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

Pro odstranění odolné špíny obvykle postačí  1 l na 10/15 m2. Výsledky se však mohou lišit 
v závislosti na ředění přípravku i typu a odolnosti odstraňované nečistot. 

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoosstt ppřříípprraavvkkuu
Vzhled tekutina
Barva transparentní nažloutlá
Vůně charakteristická 
Specifická hmotnost při 20° C 1,00 ± 0,02 
Vodorozpustnost rozpustný v každém poměru 
pH 2,5 ± 0,2
Skladování při 20° C 24 měsíců v uzavřeném obalu 

Složení podle nařízení ES 648/2004: Amyl Cinnamal, Benzyl benzoát, benzyl salicylát, citran,  
citronellol, limonem

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

BBaalleenníí

Krabice: 12 lahví po 1 l.

Láhve jsou vyrobeny z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Po použití by měli být recyklovány podle 
stávajících pravidel pro nakládání s odpady.

Kód produktu: 5000540073

Ekvivalent používané jednotky: šálek na kávu = 80 ml

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických 
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde uvedené 
údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o účinnosti 
funkcí předem vlastní zkouškou.
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