
Technický list

CL-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.

Extra silný prípravok na čistenie dlažby a kameňov
Popis

CL-CLEAN je špeciálny prípravok na čistenie
na báze organických kyselín. Používa sa na
čistenie zvyškov betónu, cementu, omietky,
škárovacej hmoty a pod. Vhodné na čistenie
nádrží na pitnú vodu alebo skladov potravín,
pretože nezanecháva žiadne usadeniny.

Oblasť použitia

CL-CLEAN sa používa na čistenie zvyškov
cementu, vápna alebo soľných škvŕn, ktoré
zostali na keramických obkladoch, prírodnom
kameni alebo neleštených mramorových
povrchoch. Vhodný aj na čistenie fasád
budov.

Technické údaje

Forma:

pH: 

Hustota:

Kvapalina
cca. 0,5
1,12 kg/l

Aplikačný postup

CL-CLEAN sa nanáša na povrch neriedený
alebo sa zriedi vodou až do pomeru 1:1. CL-
CLEAN sa nechá pôsobiť 2-3 minúty a
následne sa povrch vydrhne kefou. Po
vydrhnutí je potrebné povrch dôkladne umyť
vodou. V prípade odolných škvŕn môže byť
potrebné postup zopakovať.
Pri aplikácii je nutné používať gumené
rukavice.

Spotreba

150-200 g/m2 v závislosti od znečistenia

Balenie 

CL-CLEAN sa dodáva v 1 kg, 5 kg a 20 kg
baleniach.

Skladovanie

18 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote medzi +5°C a +35°C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a 
mrazom.

Poznámky

• Výrobok obsahuje organické kyseliny a je
klasifikovaný ako žieravý.

• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné
pokyny uvedené na obale.

• V prípade aplikácie v uzavretých
priestoroch sa uistite, že sú dobre vetrané.

• Smaltované povrchy byť očistené rýchlo v
krátkom čase a ihneď potom umyté
veľkým množstvom vody.

• Kovové nástroje alebo nádoby nie sú
vhodné na aplikáciu CL-CLEAN.

• Aby sa predišlo akémukoľvek
nebezpečenstvu vyblednutia podkladu,
odporúča sa produkt pred aplikáciou vo
väčšom rozsahu vyskúšať na malej
ploche.

• Spôsobuje popáleniny. Uchovávajte
zatvorené a mimo dosahu detí.

• V prípade nehody alebo ak sa necítite
dobre, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu).
Nevdychujte výpary. V prípade kontaktu s
očami ich ihneď vypláchnite veľkým
množstvom vody a vyhľadajte lekársku
pomoc. Po kontakte s pokožkou okamžite
umyte veľkým množstvom vody.

• Noste vhodný ochranný odev, rukavice a
ochranu očí/tváre.

• Výrobok obsahuje kyselinu mravčiu..
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