
 
 
 

Technický list 06.83 Čistič obkladů a dlažeb 

 

Výrobek  Jednosložkový dezinfekčně čistící koncentrovaný přípravek na bázi tenzidů a 
amoniových solí, určený k čištění a odmašťování v průmyslu i domácnostech. 

Vlastnosti  þ Vysoká dezinfekční a čistící účinnost při neutrálním pH; 
þ Účinný i při nízkém dávkování a tvrdé vodě; 
þ Odstraňuje nečistoty s vysokou čistící a odmašťovací schopností; 
þ Šetrný k pokožce a podkladu, zanechává lesk bez nečistot a šmouh; 
þ Bez obsahu fosfátů, kyselin, zásad, chloru a aldehydů; 
þ S příjemnou vůní, snadno biologicky odbouratelný; 

Použití  - Dezinfekce a čištění podlah stravovacích zařízení, obkladů, dlažeb, oken; 
- Čištění pracovních ploch, koupelnového a kuchyňského nábytku,  
  v sanitárním prostředí; 
- Čištění a dezinfekce v potravinářských a konzervárenských provozech, v  
  pivovarech; 
- Účinně likviduje mikroskopické houby, plísně a kvasinky; 
- Vhodný na mramor, teraso, keramiku, sklo, porcelán, plasty, smalty, PVC,  
  pryže kovy (včetně nerezu a hliníku); 

Balení  Láhev 1 litr, kanastr 5 litrů 
Barva  Transparentní až nažloutlá 

Technické údaje      
Základ  - tenzory, kvarterní amoniové soli; 

Konzistence  - kapalina 
Hustota  g/ml 1,01   

pH  - 6,0 – 7,0  
Ředění  s vodou 1:99  

(1% roztok)  
(slabé znečištění) 

Ředění  s vodou 1:49 až 1:19 
(2-5% roztok) 

(silné znečištění) 

Zvýšení účinnosti  °C +40 (teplota vody pro ředění koncentrátu) 
Tepelná odolnost  °C +5 (Nesmí zmrznout!) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  
Doba působení  min 5 - 30 (dle míry znečištění) 

Skladovatelnost  měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +35°C) 
   

Omezení  Čistič obkladů a dlažeb není vhodné používat na neošetřené (nelakované) 
dřevo a veškeré savé materiály. 

Pokyny  Čistič obkladů a dlažeb používáme ředěný nebo neředěný, nanášíme jej 
celoplošně ručně nebo strojně na znečištěnou plochu dle úrovně znečištění a 
necháme působit 5-30 minut. Vyčištěná plocha se nakonec důkladně 
opláchne čistou vodou nebo setře mokrým hadrem, houbou či mopem a na 
závěr se povrch setřete čistým suchým hadrem. Účinnost přípravku lze zvýšit 
použitím teplé vody do +40 °C. V případě nutnosti celý postup opakovat. Při 
strojním čištění se Čistič obkladů a dlažeb přidává přímo do nádrže na 
chemikálie. 

Upozornění  Nelze aplikovat při teplotách nižších než +5°C. Plochy přicházející do přímého 
styku s potravinami nutno opláchnout pitnou vodou. 

Čištění  Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.83». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 06.12.2006 Vyhotoveno dne: 18.12.2004 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné 
povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 
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