
Technický list 

FD-CLEAN 

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 používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu  automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Odstraňovač olejov a mastnoty z betónových podláh

Popis

FD-CLEAN je špeciálny tekutý čistiaci 
prostriedok používaný pre odstraňovanie 
oleja, ropných látok, mastnoty a tukov (napr 
mazivá, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, 
zvyšky syrárskych výrobkov atď.) z 
betónových podláh. Následne môžu byť 
epoxidové vrstvy  aplikované bez problémov s 
adhéziou. FD-CLEAN preniká do pórov 
betónovej podlahy nasiaknutej olejom alebo 
tukom a emulguje ich, aby mohli byť 
odstránené vodou.

Oblasť použitia
FD-CLEAN sa používa na odstraňovanie 
mazív a minerálnych olejov z betónových 
podláh v garážach, opravovniach, oblastiach 
so strojným vybavením a pod. a pre 
odstránenie olejov a zvyškov tukov z 
betónových podláh v kuchyniach, v skladoch 
mliečnych výrobkov atď.

Technické údaje

Forma: bezfarebná kvapalina
Hustota: 0,92 kg/lit 

Návod na použitie

Podlahová plocha sa najskôr očistí od 
povrchnej nečistoty pomocou vysokého tlaku 
vody. Následne musí byť povrch podlahy   
pripravený napr. frézovaním atď. tak, aby sa 
otvorili póry podkladu. FD-CLEAN sa potom 
nanesie na podlahu a trie sa tvrdou drôtenou 
kefou s cieľom preniknúť do pórov podkladu a 
emulgovať oleje alebo tuky, ktorými je povrch 
nasiaknutý. Najmenej po 30 minútach sa 
emulgovaný olej alebo tuk odstráni z pórov 
vysokotlakovým prúdom horúcej vody.

Spotreba

0,8-1,0 kg/m2, v závislosti na nasiakavosti a 
množstve oleja alebo mastnoty na podklade.

Balenie

FD-CLEAN je dodávaný v plastových 
nádobách po 4 kg a 18 kg.

Skladovateľnosť
12 mesiacov v uzavretých obaloch v 
oblastiach, chránených pred vysokou teplotou  
(< +300C). 

Poznámky

• Prečítajte si riziká a bezpečnostné
odporúčania uvedené na štítku.

• V prípade použitia v uzavretých oblastiach, 
je potrebné zabezpečiť dobré vetranie.

• Pri aplikácii sa nesmie  fajčiť ani  používať 
oheň.

• V prípade požitia je škodlivý. Po požití 
môže spôsobiť poškodenie pľúc. Dráždi oči 
a kožu. Jedovatý pre vodné organizmy, 
môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnom prostredí. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Pri požití nevyvolávať 
zvracanie: okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte jeho obal alebo 
označenie. Vyhnite sa kontaktu s kožou a 
očami. Pri zasiahnutí očí okamžite 
dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte 
lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou 
okamžite umyte veľkým množstvom vody. 
Noste vhodný ochranný odev a ochranné 
rukavice. Zabráňte uvoľneniu do životného 
prostredia.

• Obsahuje viac ako 5%, ale menej ako 15% 
neiónových povrchovo aktívnych látok a 
menej ako 5% aniónových povrchovo 
aktívnych látok. Obsahuje viac než 30%
alifatických uhľovodíkov.




