
www.sopro.sk

čistič

Pripravená na použitie, dobre penetračná siloxanová špeciálna impregnácia
pre vodu a olej odpudzujúcu úpravu jemnej kameniny.

■ pre priame použitie
■ zvlášť vhodná pre slabo nasiakavé povrchy
■ uľahčuje údržbu, netvorí lesk
■ dlhotrvajúca ochrana

Oblasti použitia Pre úpravu odpudzujúcu škvrny, príp. uľahčenie čistenia, obzvlášť pri slabo nasiakavých polochách ako 
jemná kamenina. Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp sa doporučuje obzvlášť na silno zaťažené leštené povr-
chy. Škáry v obklade môžu byť taktiež s tým ošetrené.

Farba bezfarebná, číra

Hustota cca. 0,8 g/cm³

Obsiahnuté látky Siloxány, polyméry, uhľovodíky

Spotreba 30 – 40 m²/liter podľa nasiakavosti obkladov

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
Feinsteinzeug-Fleckstopp

w
w

w
 0

6.
11

/0
6.

11
 · Z

m
en

y 
vy

hr
ad

en
é



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.

– pre priame použitie
– uľahčuje údržbu
– nevytvorí lesk
– so špeciálnymi olej a tuky odpudzujúcimi látkami
– plná účinnosť impregnácie nastúpi po 24 – 48 hod
– priepustnosť vodných pár zostáva celkom zachována
– obsahuje rozpúšťadlá
– kĺzavosť podlahy nie je pri správnom použití ovplyvnená

Pred začatím práce je nutné previesť skušobnú vzorku. Dlažba musí byť pred aplikáciou úplne vyschnutá, ako aj bez
škvŕn a čistá. Zvyšky cementového zákalu, a iné nečistoty odstrániť s vhodným čističom.
Sopro Feinsteinzeug-Fleckstopp sa nanáša s čistou, nevláknitou handrou, umývacím mopom alebo štetcom rov-
nomerne a v tenkej vrstve a nechá sa pôsobiť. Pracuje sa po úsekoch. Prebytok tekutiny sa po 15 – 30 min. zotrie 
gumovou stierkou a/alebo suchou handrou. Na povrchu nesmie byť viditeľný žiadny zvyšok výrobku. Starostlivo 
omyte bez šmúh. Pracovné náradie vyčistiť riedidlom. Teplota ošetrovanej plochy by mala byť medzi +5 °C až 
+25°C, podlahové vykurovanie prípadne znížiť. Neaplikovať pri silnom slnečnom svetle.

Zabrániť tvorbe kalužiam. 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 žiadny zvyšok produktu (nedá sa potom odstrániť).
Impregnovanie je možné použiť len na plne vyschnuté podklady. Sklo, a povrchy citlivé na rozpúšťadlá (lak, drevo, 
atď.) sa musia ochrániť zakrytím.
Odporúča sa, aby sa po určitej dobe (v závislosti na intenzite používania a intervaly čistenia) použitie Sopro Fein-
steinzeug-Fleckstopp zopakovalo.

Plná účinnosť impregnácie nastáva po 24 – 48hod., počas tejto doby chrániť povrch pred vlhkosťou.

Obsahuje organické rozpúšťadlá (žiadny CKW). WGK 2 podľa VwVwS zo 17.05.99. Nesmie sa vylievať do kanalizácie.
Tekutý produkt musí byť likvidovaný ako nebezpečný odpad. AVV-kľúč 070 104*. Suché, prázdne plechové nádoby
môžu byť likvidované prostredníctvom systému recyklačného zberu. 

Označovanie 
Podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach, Symbol nebezpečenstva: Xn zdraviu škodlivý, N nebezpečný pre životné prostredie
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! 
Transportvorschriften für den Landtransport:  
Trieda: 3; UN-číslo: 1993; Obalová skupina: III; Popis tovaru: 1993 horľavá tekutá látka, n.a.g. (testbenzin); zvláštne
predpisy 640E; kód tunela: (D/E)

Vlastnosti

Spracovanie

Prosím dbajte

Doba schnutia

Likvidácia zvyškov a
prázdných obalov

Upozornenia pre Vašu
bezpečnosť


