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URČENIE  
 

Odstraňuje všetky zvyšky nečistôt po pokládke a stavebných prácach.  
Eliminuje soľné výkvety z terakoty.  
Odstraňuje vápenné usadeniny z dlažieb, obkladov (sprchy)a  kúpeľňového  príslušenstva.  
Penetračný  čistič pre vonkajšie dlažby.  
All-in-one odstraňovač usadenín a hĺbkový  čistič : obsahuje vysoké koncentrácie povrchovo aktívnych 
látok. Odstraňuje škvrny od hrdze. 

 

 
PREDNOSTI 
 

 Nevytvára výpary, ktoré sú škodlivé pre užívateľa alebo pre životné prostredie: je vítanou náhradou za 
prostriedky na báze chlorovodíka. Nemení farbu alebo vzhľad povrchu. Čistí bez poškodenia povrchu.  
Nepoškodzuje hliník, oceľ, nerez...  
Použitie na: terakotu, porcelánové kameniny ( leštené gresy), kyselinovzdorné prírodné kamene. 
Dvojaké použitie: podľa zriedenia sa používa ako čistiaci prostriedok alebo ako intenzívny odstraňovač 
nečistôt po pokládke a stavebných prácach.  

 

NÁVOD 

Riedenie : vodou v pomere 1:5 - 1:10, v závislosti na type nečistôt ktoré majú byť odstránené.  
Aplikácia:  
1. Rozotrite profesionálnym čističom, alebo mopom a nechajte pôsobiť po dobu niekoľkých minút.  
2. Na odstránenie usadenín použite kefu a postupným oplachovaním zotierajte vzniknutú hmotu. Pri 
čistení profi strojom použite jediný najvhodnejší disk (napr.: hnedý pre terakotu)  
4 .Opláchnite s veľkým množstvom čistej vody  
 
 
 
Doporučenie: v prípade, že niektoré oblasti  ešte stále nie sú úplne čisté, umývanie zopakujte s menej 
nariedeným prípravkom 
UPOZORNENIE  ●nepoužívať na mramor a všeobecne na materiály citlivé  na kyselinu.  
●Pred nanášaním  prípravku doporučujeme v každom prípade vykonať overenie reakcie na malej ploche    

 

VÝDATNOSŤ 
Cotto, terracota 1:5 1L - 20 m2 
Leštený gres  1:5 1L - 40 m2 
Prír. kamene 1:5 až 1:10 1L - 20/35 m2  

 
BALENIE 1 liter  – 12ks v balení               5 litrov – 4ks v balení 
 
 
 
INFO 

Obsahuje:  neiónové povrchovo aktívne látky <5%, parfémové zložky 
 
Vzhľad: kvapalina  Zápach: dráždivý s kvetinovou vôňou Hustota: 1129 kg / l pH (10% roztok): 1,5 
 
Doba trvanlivosti neobmedzená. Skladovacia teplota od 5° do 30° C.  Aplikačná teplota od 10° do 30° C. 

 

BEZPEČNOSŤ 

Riziká   Dráždi oči a kožu.                         Symbol StAndrew to Cross –upozornenie na riziko   
 
Bezpečnostné upozornenia: Uschovávajte mimo dosah detí. Dráždi pokožku. Nebezpečenstvo vážneho 
poškodenia očí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri 
požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo označenie. Používajte vhodné 
ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo štít. 

 
 inCeram výhradný dovozca FILA na SK  

Nitrianska 106., 920 01 Hlohovec, SLOVENSKO,  telefax: 00421/ 33/ 732 03 00, GSM.:0905 / 426 828 
E-mail: inceram@inceram.sk, VÚB Trnava, č. ú.: 816 548-212/0200, IČO: 33 435 456, IČ DPH: SK 1020354093 

 


