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Přípravky Mister Brill vyrábí: 
Bellinzoni srl – Via Don Gnocchi 4 – 20016 Pero (I) www.misterbrill.it

Dovozce a distributor v ČR: 
Přírodní kámen s.r.o., Praha www.misterbrill.cz 

Základní vlastnosti přípravku: 

Pasta „Požírač skvrn“ (Mangia Macchia) je produkt speciálně 
vyvinutý pro odstranění skvrn z materiálu, jako je mramor, žula, 
vápenec, pískovec, břidlice, terakota a neglazovaná keramika. 
Odstraňuje většinu viditelných skvrn z oleje, tuků, vína, kávy, 
atd...
Chemické složení pasty umožňuje absorbovat odolné skvrny  
i z velké hloubky. Přípravek je na vodní bázi. 

Oblast použití:

Všechny porézní povrchy, jako je přírodní kámen, teraco, 
kamenina a keramika na podlahách, stolových deskách,
kuchyňských a koupelnových pultech, parapetech, krbových 
římsách …  

Návod k použití

Naneste vrstvu „Požírač skvrn“ o tloušťce asi 5 mm špachtlí na skvrny, které mají být odstraněny. 
Po rovnoměrném nanesení pasty zakryjte místo plastovou fólií (např. kuchyňskou fólií), takže místo 
zůstane ve vlhkém prostředí. Vytvoření vlhkosti umožňuje, aby pasta zůstala měkká a efektivně 
vstřebávala skvrny. Po 2-3 hodinách odstraňte fólii a nechte pastu uschnout na vzduchu.  
Po zaschnutí (asi po 8-10 hodiny, v závislosti na okolní teplotě) se pasta změní v bělavý prášek.  
Ten snadno odstraníte štětce, či smetáčkem a místo je čisté.  
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Praktické rady

• Před použitím pastu dobře promíchejte. 
• Můžete pastu zředit malým množstvím vlažné vody (pokud máte možnost, tak destilované). 
• Plastovou fólii používejte bílou nebo průsvitnou – nikdy nepoužívejte barvené plasty (např.   
  potištěné igelitové tašky). 
• V případě, že po prvním použití skvrna nemizí, postup opakujte. 
• Po léčbě „Požíračem skvrn“ je vhodné místo omýt saponátem NEUTRÁLNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ    
• Před použitím si pečlivě přečtěte doporučení uvedená na štítku " 

Chemické vlastnosti přípravku 

Vzhled Pasta
Barva šedo-zelená
Vůně Charakteristická di solvente 
Specifická hmotnost při 20° C 1 ± 0,02 
Vodorozpustnost Rozpustná
pH Neurčeno 
Skladování při 20° C 24 měsíců v uzavřeném obalu 

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

Balení

Kartonová krabice s 9 baleními po 350 g

Obaly po použití by proto měly být recyklovány podle platných předpisů týkajících se nakládání  
s odpady.

Balení je přizpůsoben pravidlům OSN pro bezpečnou přepravu (ADR) a po moři (IMO). Informace k 
letecké přepravě najdete v místních předpisech (IATA). Více informace o přepravě je v BL.

Kód produktu: 3204.90.00

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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