
 POPIS   

CL-CLEAN je extra-silná organická kyselina, ktorá 
sa používa na čistenie dlažby a kameňov od 
zvyškov betónu, cementu, sadry, škárovacej hmoty 
a solí. Môže byť použitý v miestach s pitnou vodou 
a skladovaním potravín, pretože nezanecháva 
žiadne zvyšky.  

 POUŽITIE   

CL-CLEAN sa používa na odstránenie zvyškov 
cementu, vápna alebo soli z keramických obkladov, 
prírodných kameňov alebo neleštených mramorov. 
Tiež je vhodný na čistenie fasád od zvyškov 
cementovej malty alebo solí. CL-CLEAN je veľmi 
silný a môže odstrániť časti podkladu, preto musí 
byť použitý s opatrnosťou. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE   

Forma: priehľadná tekutina

pH: cca. 0,5

Hustota: 1,12 kg/l

 APLIKAČNÝ POSTUP   

Podľa želaného účinku zrieďte CL-CLEAN s vodou v 
pomere CL-CLEAN:voda až 1:1. Tekutinu naneste 
na podklad a nechajte pôsobiť po dobu 2-3 minút. 
Následne povrch vyčistite tvrdou (ale nie kovovou) 
kefou a opláchnite veľkým množstvom vody. Podľa 
potreby postup opakujte. Pri aplikácií použite 
gumenné rukavice.  

 SPOTREBA   

150-200 g/m2. 

BALENIE   

1l, 5l a 20l nádoby. 
 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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 SKLADOVANIE   

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 
pôvodnom neotvorenom obale, pri teplote v 
rozmedzí od +5°C do +35°C. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením a mrazom.  

 POZNÁMKY  
• Výrobok obsahuje organické kyseliny a je 

klasifikovaný ako žieravina.  
• Dôkladne zvážte riziká a zásady bezpečného 

používania uvedené na obale.  
• V málo vetraných miestnostiach zabezpečte 

dostatočné vetranie.  
• Pri lakovaných povrchov, glazúre a smalte 

nechajte CL-CLEAN pôsobiť iba krátko a ihneď 
povrch omyte vodou. 

• Nepoužívajte CL-CLEAN na kovové prístroje a 
nádrže. 

• Aby ste sa vyhli riziku vybielenia podkladu, pred 
použitím vykonajte skúšku na malom povrchu. 

• CL-CLEAN spôsobuje poleptanie. Skladujte ho 
uzamknutý a mimo dosahu detí. V prípade 
nehody alebo nevoľností, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc (ukážte označenie uvedené na 
obale). Nevdychujte výpary. Pri zasiahnutí očí 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Pri styku s kožou okamžite 
umyte veľkým množstvom vody. Noste vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare / tvárový štít.  

• Prípravok obsahuje kyselinu mravčiu  

 VÝROBCA 
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