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CZ

POPIS Odvápňovací čisticí přípravek na silné nečistoty na bázi kyseliny chlorovodíkové.

CHARAKTERISTIKY Účinně odstraňuje anorganické inkrustace, jako jsou: vápencové usazeniny, výkvěty ledku, 
cement, omítky, rez.
Vynikající pro důkladné čištění právě položených podlah.
Ideální na venkovní podlahy.

POUŽITÍ A KOMPATIBILITA Pálené cihly, klinker, porcelánová kamenina, glazovaná keramika, skleněná mozaika, kameny 
odolné kyselinám. Nepoužívejte na dřevo a materiály citlivé na kyseliny. Okamžitě odstraňte 
stříkance roztoku z povrchů citlivých na kyseliny a důkladně je opláchněte vodou.

ZPŮSOB POUŽITÍ 
A DÁVKOVÁNÍ

Přípravek lze ředit v různých poměrech. Zřeďte jej podle doporučených dávek. 
Naneste přípravek na čištěný povrch štětcem, houbou nebo jej nastříkejte. Nechte přípravek 
několik minut působit. Omyjte pomocí tlakové myčky nebo ručně mokrými kartáči.

Pro hloubkové čištění stavenišť a odstraňování silného znečištění: zřeďte přípravek 
vodou v poměru 1:3 nebo 1:4.

K odstranění výkvětů ledku a čištění sklokeramických povrchů: zřeďte přípravek vodou 
v poměru 1:6 nebo 1:8.

SPECIFIKACE Vzhled: červená průhledná kapalina
pH: 0,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 
A SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původních obalech. Vyhněte se extrémním teplotám. Pro podrobnější 
informace o jeho použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Pro podrobnější informace o složení výrobku si přečtěte bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. Informace obsažené v tomto 
technickém listu, doporučeních pro použití a aplikaci přípravku vycházejí z našich znalostí 
a testů provedených na přípravku k datu vydání tohoto dokumentu. Přípravek může 
mít různé aplikace a provozní podmínky se mohou lišit v závislosti na materiálech a 
podmínkách prostředí, které neznáme. Společnost Italchimica proto nemůže být odpovědná 
za vhodnost přípravku pro vaše procesy a výsledky, když nemá podrobné informace o 
vašich podmínkách použití. K ověření vhodnosti doporučujeme provést testy v malém 
měřítku. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých přípravků. 
Náš technický servis je k dispozici pro nalezení optimálních podmínek pro použití přípravků.


