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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vysoce koncentrovaný kyselý čistič k uvolnění velmi odolných 
nečistot. 
Odstraňuje z hloubky materiálu organické nečistoty, solné 
výkvěty, mastnoty a olejové skvrny a také povrchovou rez. 
Používá se k mytí velmi znečištěných podlah, jako jsou dílny, 
garáže, …, dále pak na mytí zahradních a parkových cest, zídek
a obrubníků, ale také na žulové fasády, či pomníky na hřbitově. 

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Žula, porfyr, břidlice, pískovec, terakota, kamenina, starý beton  
a porcelánový gress.
Nesmí přijít na materiály citlivé na kyseliny (leštěné vápence, 
mramory, kovy, …)

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Zřeďte 80 ml (asi 1 šálek kávy) přípravku v 1 l vody a naneste pomocí mopu, hadru, či přímým 
nalitím na špinavou plochu. Nechte působit 5-10 minut, za podpory mechanického mytí pomocí 
kartáče či brusného padu, houby apod. 
Velmi důkladně opláchněte vodou s odsátím uvolněných nečistot a zbytků roztoku pomocí houby, 
hadru, nejlépe však vodním vysavačem. V případě potřeby postup opakujte. 
K neutralizaci zbytkové kyselosti je možné opláchnout povrch alkalickým roztokem
ODSTRAŇOVAČ VOSKŮ Z PODLAH od Mr. Brilla.
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PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Čtěte pozorně upozornění na etiketě. Nepoužívejte přípravek na  materiály citlivé na kyseliny,  
jako je mramor, vápenec, či čerstvý beton i na podlahy s mramorovým a cementovým složením, 
stejně tak na keramiku citlivou na kyseliny. Doporučujeme před použitím provést malou zkoušku. 

Rady pro bezpečné použití 

Při požití se nesnažte o zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte jim tento list nebo 
etiket. Vyhněte se vdechování par a kontaktu s očima a kůží. Uchovávejte nádobu dobře uzavřenou, 
mimo dosah zdrojů tepla. Pokud pracujete v interiéru, zajistěte dokonalé větrání. 

Přibližná spotřeba výrobku 

Z jednoho litru přípravku se obvykle vyčistí 60/120 m2.  
Záleží však na mnoho okolnostech: míra ředění, odolnost a typ nečistot, četnost opakování, … 

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva transparentní
Vůně     pronikavá 
Specifická hmotnost při 20° C 1,07 ± 0,02 
Vodorozpustnost   rozpustný v každém poměru 
pH 0,5 ± 0,5
Skladování při 20° C   24 měsíců v uzavřeném obalu 

Složení podle nařízení ES 648/2004: mezi 5% a 15%: neiontové povrchově aktivní látky  

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: 5000120066

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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