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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Koncentrovaný produkt se silnou dezinfekční činností, odstraňuje a 
předchází tvorbě řas, mechů, plísní a hub.  
Může se používat také jako čistič vody pro odstranění organických 
nečistot i jako prevence. 

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Všechny omyvatelné povrchy ze syntetického nebo přírodního 
kamene, teraca, keramiky, mozaiky, porcelánu i betonu.

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Nařeďte přípravek 1:3 ve vodě (300 ml, což odpovídá asi 4 šálky kávy produktů v litru vody)  
a aplikujte štětcem nebo válečkem na povrchu. Nechte působit 30/60 minut, za průběžného 
kartáčování opláchněte vodou. V případě odolných řas a plísní můžete koncentraci podle potřeby 
zvyšovat, případně použít přípravek neředěný. 

PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Použití teplé nebo horké vody zlepšuje čistící vlastnosti. V případě velkého množství nečistot je 
nejprve mechanicky, kartáčem odstraňte. Ke stanovení vhodné koncentrace si udělejte malou 
zkoušku. Čtěte doporučení na etiketě.  
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UUppoozzoorrnněěnníí

Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Uchovávejte nádobu dobře uzavřenou, mimo dosah 
zdrojů tepla. Používejte v dobře větraných prostorách. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

S jedním litrem výrobku lze vyčistit asi 20 m2 kamene, v případě plochy pokryté silnou vrstvou 
mechu a řas se výtěžnost sníží na 10/15 m2. 

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva modrá
Vůně     charakteristická 
Specifická hmotnost při 20° C 1,00 ± 0,02 
Vodorozpustnost   rozpustný v každém poměru 
pH 8 ± 0,5
Skladování při 20° C   24 měsíců v uzavřeném obalu 

Složení podle nařízení ES 648/2004: Benzalkonium-chlorid (kvartérní amonné soli) >15% <30%, 
neiontové povrchově aktivní látky, barviva, přísady <5% 

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: 5000510059

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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