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POPIS Odvápňovací čistiaci prípravok na silné nečistoty na báze kyseliny chlorovodíkovej.

CHARAKTERISTIKY Účinne odstraňuje anorganické inkrustácie, ako sú: vápencové usadeniny, výkvety liadku, 
cement, omietky, hrdza.
Vynikajúci na dôkladné čistenie práve položených podláh.
Ideálny na vonkajšie podlahy.

POUŽITIE A KOMPATIBILITA Pálené tehly, klinker, porcelánová kamenina, glazovaná keramika, sklenená mozaika, kamene 
odolné kyselinám. Nepoužívajte na drevo a materiály citlivé na kyseliny. Okamžite odstráňte 
striekance roztoku z povrchov citlivých na kyseliny a dôkladne ich opláchnite vodou.

SPÔSOB POUŽITIA 
A DÁVKOVANIA

Prípravok možno riediť v rôznych pomeroch. Zrieďte ho podľa odporúčaných dávok. 
Naneste prípravok na čistený povrch štetcom, hubou alebo ho nastriekajte. Nechajte prípravok 
pôsobiť niekoľko minút. Umyte tlakovým čističom alebo ručne mokrými kefami.

Pre hĺbkové čistenie stavenísk a odstraňovanie silného znečistenia: zrieďte prípravok 
vodou v pomere 1:3 alebo 1:4.

Na odstránenie výkvetov liadku a čistenie sklokeramických povrchov: zrieďte prípravok 
vodou v pomere 1:6 alebo 1:8.

ŠPECIFIKÁCIE Vzhľad: červená priehľadná kvapalina
pH: 0,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,10 +/- 0,020

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE 
A SKLADOVANIE

Uchovávajte v pôvodných obaloch. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Pre podrobnejšie 
informácie o používaní a likvidácii si prečítajte informačný leták.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Pre podrobnejšie informácie o zložení výrobku si prečítajte informačný leták.

UPOZORNENIA VÝROBOK LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE. Informácie v tomto technickom liste, 
odporúčaniach pre použitie a aplikáciu prípravku vychádzajú z našich znalostí a z testov 
vykonaných na prípravku k dátumu vydania tohto dokumentu. Prípravok môže mať rôzne 
aplikácie a prevádzkové podmienky sa môžu líšiť v závislosti na materiáloch a podmienkach 
prostredia, ktoré nepoznáme. Spoločnosť Italchimica preto nemôže zodpovedať za 
vhodnosť prípravku pre vaše procesy a výsledky, keď nemá podrobné informácie o vašich 
podmienkach použitia. Na overenie vhodnosti odporúčame vykonať testy na malom povrchu. 
Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie svojich prípravkov. 
Náš technický servis je k dispozícii na nájdenie optimálnych podmienok na použitie prípravkov.


