Technický list
Datum revize: 16.6.2016

SOUDACLEANER ČISTIČ STAVEBNÍCH POVRCHŮ
Účinný prostředek na čištění skvrn od vápna, cementu, spárovacích hmot, maltovin apod. Rychle čistí cihly,
tvarovky, obklady, dlažbu, střešní tašky, dekorativní prvky z betonu, přírodního i umělého kamene, keramiky
nebo vápenopískových materiálu. Vhodný pro čištění zednického nářadí, lešení, míchaček apod. Účinně
odstraňuje neústupné skvrny od malty, vápna a cementu, výkvěty i vodní kámen. Čistí zarytou špínu, maz a
řasy.
Technická data:
Aktivní složky
Měrná hmotnost
pH

směs kyselých a čisticích složek
1,08 kg/l
<1

Charakteristika:

rychle čistí cihly, tvarovky, obklady, dlažbu, střešní
tašky, dekorativní prvky z betonu, přírodního i umělého
kamene, keramiky nebo vápenopískových materiálu.
Použití:

vhodný pro čištění zednického nářadí, lešení, míchaček
apod.

účinně odstraňuje neústupné skvrny od malty, vápna a
cementu, výkvěty i vodní kámen

čistí zarytou špínu, maz a řasy
Provedení:

Barva: čirá

Balení: plastová láhev 1l , plastový kanystr 5 l
Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na
suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte
před mrazem!

Pracovní postup:
Příprava povrchu: Povrch nejprve důkladně navlhčete vodou až do
nasycení, přebytečnou vodu odstraňte. SOUDACLEANER nařeďte
vodou v poměru 1:4. Mimo pohledovou plochu proveďte zkoušku
účinnosti a slučitelnosti s podkladem a případně upravte ředění.
Pokud roztok testovanou plochu poškozuje, opláchnete ihned místo
dostatečným množstvím vody a upravte ředění až na 1:7. Pro
čištění stavebních povrchu z oceli lze použít neředěný.
Nanášení: Roztok naneste rovnoměrně na celou plochu a důkladně
vetřete do podkladu. Nechte působit, dokud se skvrny rozpouštějí.
Následně povrch mechanicky očistěte houbou nebo kartáčem a
ihned důkladně opláchnete. Přípravek nesmí na povrchu
zaschnout! V případě potřeby postup opakujte.
UPOZORNENÍ: Neředěný přípravek může zesvětlit probarvené
prvky, nebo naleptat betonové povrchy. Obzvláště opatrně
postupujte při čištění teras, mramoru, vápenopískových cihel a
dlažeb na bázi vápence a cementu.
Čištění: aplikační nářadí ihned po aplikaci omyjte vodou
Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zkoušek i zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. Vzhledem k různorodosti současných materiálů a povahy jejich
povrchů v kombinaci s velkým množství možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky ani nést záruky nad rámec uvedených
informací. V každém případě doporučujeme předem vyzkoušet vhodnost materiálu pro každou jednotlivou aplikaci.
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