
 
 
 

Technický list 06.80 Odstraňovač nečistot před pokládkou dlažby 

 

Výrobek  Jednosložkový specielní přípravek určený k čištění a odmašťování v průmyslu 
i domácnostech na bázi tenzidů a alkálií. 

Vlastnosti  þ Vysoká čistící účinnost i při nízkém dávkování i tvrdé vodě; 
þ Odstraňuje hrubé nečistoty, silné hydrofobní nánosy olejů, vosků tuků a  
    mazadel; 
þ Šetrný k podkladu, snadno biologicky odbouratelný; 

Použití  - Čištění materiálů před dalšími technologickými kroky jako jsou nátěry, laky, lepení; 
- Odmaštění starých obkladů před lepením nových, čištění silně zaolejovaných podlah; 
- Čištění zašlých spár mezi obklady a dlažbou; 
- Čištění zašlých a ucpaných odpadů (vany, dřezy, umyvadla, kuchyňské výlevky 
apod.; 
- Vhodný na mramor, teraso, keramiku, sklo, porcelán, plasty, smalty, PVC a kovy;  

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

Technické údaje      
Základ  - organické kyseliny a tenzidy 

Konzistence  - kapalina 
Hustota  g/ml 1,14   

pH  - 11,5 – 12,5  
Vzájemná slučitelnost  - rozpouští uhličitany 

Ředění  s vodou 1:99 až 1:19 
(1% až 5%) 

(slabé znečištění a strojní čištění) 

Ředění  s vodou 1:9 (10%) (silné znečištění) 
Zvýšení účinnosti  °C do 100 °C, 

obvykle 40°C 
(teplota vody pro ředění koncentrátu) 

Tepelná odolnost  °C +5 (Nesmí zmrznout!) 
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +40  

Doba působení  min 1 - 30 (dle míry znečištění) 
Skladovatelnost  měsíce 18 (při teplotách od +5°C do +35°C) 

Omezení  Není vhodný na hliník, dřevo, lakované povrchy a materiály citlivé na alkálie. 
Odstraňovač nečistot nesmí před setřením vodou zaschnout. 
U materiálů z terasa, mramoru, vápenosilikátu apod. doporučujeme zkoušku 
snášenlivosti na málo viditelném místě. Na pohledové plochy nutno nanášet 
celoplošně z důvodu zamezení tvorby skvrn. 

Pokyny  Z podkladu nejprve odstranit hrubý nános nečistot a nesoudržné části. Při 
slabém znečištění nebo strojním čištění se ředí s vodou na 1-5% roztok 
(ředění 1:99 až 1:19). Při silném znečištění řeďte na 10% roztok (ředění 1:9). 
Nanášet jej celoplošně (z důvodu zabránění tvorby skvrn) polevem nebo 
kartáčem na znečištěný podklad a nechat působit dle potřeby až do 
rozpuštění nečistot ca 1-30 minut. Možno čištění provézt efektivněji použitím 
kartáče s tuhými štětinami. Po vyčištění nutno podklad důkladně umýt vodou. 
Nenechte podklad před vytřením zaschnout! V případě nutnosti celý postup 
opakovat. Na závěr vyčištěné plochy vyleštíme suchým hadrem, houbou nebo 
mopem. Při strojním čištění tlakovými přístroji se Odstraňovač nečistot 
přidává přímo do nádrže na chemikálie. 

Upozornění  Nelze aplikovat při teplotách nižších než +5 °C. 
Čištění  Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.80». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 06.12.2006 Vyhotoveno dne: 17.12.2004 

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. 

 


