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čistič

Samopôsobiaci, špeciálny čistiaci prostriedok s obsahom kyseliny na odstraňovanie 
vápenných, cementových šmúh, vykvetania, zvyškov cementu, malty a pod. na dlaždiciach, 
kameninových, keramických a cotto obkladačkách, prírodnom kameni, betóne atď.

■ rýchla a samostatná účinnosť
■ obzvlášť na prvotné čistenie novopoložených obkladov stien a podláh
■ bez obsahu kyseliny chlorovodíkovej

Oblasti použitia Odstraňuje anorganické nečistoty, ako napr. zvyšky cementových šmúh, usadeniny hrdze a vápna, zvyšky 
tuku a mydla, všeobecné (anorganické) nečistoty a usadeniny, ako aj vykvetanie rôzneho druhu, na 
všetkých povrchoch, ktoré nie sú citlivé na kyseliny, ako dlaždice, klinkrové, kameninové, keramické a cotto 
obkladačky, vymývaný betón, ako aj prírodný kameň (žula alebo drsné lomené vápence), na mnohé umelé 
hmoty, ako aj chróm a ušľachtilú oceľ, a iné. Sopro odstraňovač cementových šmúh Zementschleier-Entfer-
ner sa uprednostňuje pri konečnom čistení stavieb pri normálnom znečistení v interiéroch. (Je použiteľný v 
interiéroch aj exteriéroch).

Farba svetlozelená

Hustota cca. 1,1 g/cm³

Obsiahnuté látky menej ako 5% neoionické tenzidy. Aromatické látky.

Hodnota pH < 2

Teplota- 
spracovania

+5 °C do max. +25 °C

Spotreba cca 70-100 g/m2, silne závisí od stupňa znečistenia

Skladovanie v originálnom uzatvorenom balení cca 5 rokov skladovateľné;  
skladovať uzatvorené na chladnom, suchom mieste a chránenom pred mrazom

Forma dodania fľaša 1 liter (4 ks v kartóne)
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predaj východ
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork 
Tel.: +49 3 38 45 4 76-90
Tel.: +49 3 38 45 4 76-93
Fax: +49 3 38 45 4 76-92

predaj sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 54 81 31-3 14
Fax: +49 54 81 31-4 14

predaj juh
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-17 07-2 43
Fax: +49 6 11-17 07-2 50

medzinárodný obchod
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 6 11-17 07-2 39
Fax: +49 6 11-17 07-2 40

Rakúsko
Sopro Bauchemie GmbH 
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 72 24 6 71 41-0
Fax: +43 72 24 6 71 81

Švajčiarsko
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung 
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 334 00 40
Fax: +41 33 334 00 41

poradenstvo pri aplikácii  servisná hotline  ·  telefón  +421 905 548 092  ·  www.sopro.sk

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odškod-
nenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na 
stránke www.sopro.sk.

– samopôsobiaci, špeciálny čistiaci prostriedok s obsahom kyselín
– na prvotné čistenie stavieb pri nových obkladoch, ako aj pri starých, silne znečistených povrchoch
– uprednostňuje sa použitie v interiéroch

V závislosti od znečistenia zrieďte až do 1:10 s vodou a naneste na navlhčenú plochu, rozotrite a nechajte niekoľko
minút pôsobiť. Po vyčistení opláchnite veľkým množstvom čistej vody. V prípade silnejšieho znečistenia sa produkt
musí použiť menej zriedený.

Nepoužívať na povrchoch citlivých na kyseliny. Patria sem určité dlaždice (dekory), leštený a brúsený mramor a 
betónové tvárnice, smalt, eloxované povrchy, meď, zinok resp. pozinkované diely, bronzové armatúry a pod. Pozor 
aj pri určitých umelých hmotách, ako napr. nylon, polyamid a pod.
V prípade pochybností vždy najprv vyskúšajte na nenápadnom mieste.
Zvyšky malty, či kusy, sa predtým musia odbúrať, t.j. úplne odstrániť mechanicky.
Nepoužívajte na vyhriate plochy.

Obsahuje podľa WRMG biologicky odbúrateľné tenzidy. Po silnom zriedení sa smie vypúšťať do odpadových vôd.
Fľaša je z polyetylénu. Vypláchnutý a prázdny obal sa môže odovzdať do zberne druhotných surovín.
WGK 1 podľa VwVwS zo 17.05.99. Odpadový kľúč: AVV 060 199.

Nie je povinné označovanie.
Nesmie sa dostať do rúk deťom. Podobne ako pri všetkých produktoch podobného druhu by sa predovšetkým u
citlivých osôb alebo v prípade kožných ochorení malo zabrániť dlhodobejšiemu kontaktu s pokožkou. 

Vlastnosti

Spracovanie

Prosím dbajte

Likvidácia zvyškov a
prázdných obalov

Upozornenia pre Vašu
bezpečnosť


