
www.sopro.sk

čistič

Špeciálna impregnácia pre obklady z mramoru, prírodného a umelého kameňa.

■ dlhodobá ochrana pred škvrnami z oleja, tuku a vody
■ nevytvára vrsty
■ v kúpelni, kuchyni, pre stolové a kuchynské dosky, parapety
■ pre interiér i exteriér

Oblasti použitia K ochrane podláh, stien, pracovných a stolových dosiek pred škvrnami. Možno použiť na škáry v obklade. 
Pre všetky leštené, brúsené a drsné prírodné kamene ako mramor, vápenec, granit, rula ako aj umelé betó-
nové kamene. Citlivosť vápenca a mramora na kyseliny zostáva zachovaná.

Farba bezfarebná, číra

Hustota cca. 0,8 g/cm³

Obsiahnuté látky Siloxánové zlúčeniny, polyméry, uhľovodíky.

Spotreba 5 – 15 m²/liter podľa nasiakavosti podkladu. 
U leštených povrchoch až do do 30m²

Skladovanie v originálnom uzatvorenom balení cca 3 roky skladovateľné. Po otvorení spotrebovať čo najskôr;  
skladovať uzatvorené na chladnom, suchom mieste a chránenom pred mrazom.

Forma dodania fľaša 1 liter (4 ks v kartóne)

Sopro
Naturstein-Fleckstopp
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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.

Impregnácia vniká do povrchu a vytvorí v kapilárach veľmi tenkú vrstvu. To spôsobí, že nasiaknutiu vodných a 
mastných nečistôt do povrchu sa úplne zamedzí. Priepustnosť pre vodné pary a tým i možnosť vysychania staveb-
ných materiálov zostáva zachovaná. Bezpečnost proti ukĺlznutiu nie je vôbec alebo len nepatrne ovplyvnená.
– odpudzujúci olej, tuk a vodu
– plná účinnosť impregnácie nastúpi po 24 – 48 hod.
– do interiéra aj exteriéra

Dlažba musí byť pred aplikáciou úplne vyschnutá, ako aj bez škvŕn a čistá. Nečistoty odstrániť s vhodným čističom. 
Pred začatím práce je nutné previesť skušobnú vzorku. Teplota ošetrovanej plochy by mala byť medzi +5 °C až 
+25°C, podlahové vykurovanie prípadne znížiť. Neaplikovať pri silnom slnečnom svetle.  
Nanáša sa s čistým štetcom, valcom s jahňacou vlnou, umývacím mopom alebo handrou rovnomerne v tenkej vrst-
ve . Pracuje sa po úsekoch, tak aby prebytok tekutiny pred zaschnutím sa mohol opäť rozotrieť. Pri savých podkla-
doch sa postup prípadne po 5 min. može zopakovať. Prebytky produktu nenechať zaschnúť, ale so suchou handrou 
úplne odstrániť. Pri väčších plochácha prebytočný materiál s okennou gumovou stierkou zotrieť a strojovo (bielou 
podložkou alebo jahňacím rúnom) vyleštiť. Pri začínajúcom schnutí navlhčite handru s produktom a plochu omyte.
Pracovné náradie sa môže vyčistiť s riedidlom.

V exteriéroch zostane impregnačný účinok 5 – 10 rokov. V interiéroch trvanlivosť závisí od použitých čistiacich pros-
triedkoch. Nevhodné sú silno odmasťujúce ako aj prostriedky vytvarajúce vrstvu.
Doporučujeme pravidelné čistenie podláh pomocou Sopro Naturstein-Wischpflege alebo Sopro Wischpflege, ktoré
podporia účinok Sopro Naturstein-Fleckstopp.

Zabrániť tvorbe kalužiam. Tekutý produkt musí preniknúť do povrchu, nesmie zaschnúť na povrchu. Prípadné 
prebytky sa musia odstrániť suchou handričkou (alebo ak už sú viditeľné suché miesta: handričku ľahko navlhčite 
s produktom). Na povrchu nesmie zaschnúť zvyšok produktu (nedá sa potom odstrániť). Impregnovanie je možné 
použiť len na savé a plne vyschnuté podklady. Sklo, keramika a povrchy citlivé na rozpúšťadlá (lak, drevo, a iné) sa 
musia ochrániť zakry tím. Ošetrené plochy a obloženia je potom nutné chrániť 2 –3 dni pred vlhkosťou.
Pri slabnúcom účinku naneste opätovne tenký náter. Pri savom kameni je možné impregnáciu naniesť pre lepšie
čistenie po naplavovaní škár už niekoľko dní pred škárovaním v tenkej vrstve. Vzhľad nebude zmenený alebo len 
veľmi málo (viditeľné stmavnutie je môžné u niektorých podkladoch).

Obsahuje organické rozpúšťadlá (žiadny CKW). Nesmie sa vylievať do kanalizácie. Obal je z ekologického bieleho 
plechu a je recyklovateľný. Prázdne, čisté nádoby môžu byť likvidované prostredníctvom systému recyklačného 
zberu. Odpadový materiál musí byť spálený.

Označovanie 
Podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach, Symbol nebezpečenstva: Xn zdraviu škodlivý
Nebezpečné zložky: nafta (ropa), upravená vodíkom ťažká
Upozornenia na nebezpečenstvá (R – vety): R10 Horľavý. R65 Zdraviu škodlivý, pri požití môže zapríčiniť poškodenie pľúc. R67 Výpary 
môžu spôsobiť únavu a spavosť. 
Bezpečnostné rady (S vety): S2 Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí. S23.3 Nevdychujte pary.  
S24 Vyhnite sa kontaktu s kožou. S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo tento list. 
Len pre odborné použitie!
Pozemná preprava podľa ADR/RID/GGVSEB:  
Trieda: 3; UN-číslo: 1993; Obalová skupina: III; Popis tovaru: 1993 horľavá tekutá látka, n.a.g. (testbenzin); kód tunelu (D/E)
WGK 1 : mierne ohrozujúce vodu (samostatné členenie podľa VwVwS zo 17.05.1999)

Vlastnosti

Spracovanie

Trvanlivosť

Prosím dbajte

Likvidácia zvyškov a
prázdných obalov

Upozornenia pre Vašu
bezpečnosť


