
Technický list

CL-MARBLE

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.

Špeciálny čistič na mramor a žulu
Popis

Špeciálny tekutý čistič na mramor a žulu. CL-
MARBLE odstraňuje škvrny bez ovplyvnenia lesku 
mramoru alebo žuly.

Oblasť použitia

CL-MARBLE sa používa na odstránenie škvŕn od
kávy a vína, zvyškov oleja, nikotínu, popola atď., z
mramoru a žuly. Neobsahuje kyseliny a je preto
ideálny pre citlivé povrchy.

Technické údaje

Forma: Kvapalina
pH: 6,5-7,5

Aplikačný postup

CL-MARBLE sa aplikuje neriedený na škvrny na
povrchu a nechá sa pôsobiť, kým sa škvrny
nerozpustia a nezmiznú. Zvyčajne trvá 24 hodín,
kým sa škvrna úplne zmizne. Pri silných škvrnách
zopakujte rovnaký postup.

Spotreba

50-70 ml/m2 v závislosti od škvŕn

Balenie 

CL-MARBLE sa dodáva v 0,75 l a 5 l baleniach.

Skladovanie

12 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

SLOVENSKÝ DISTRIBÚTOR
Building Materials, s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Tel.: +421 901 712 668
www. isomat.sk    e -mai l : isomat@isomat .sk

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné 
pokyny uvedené na obale.
Škodlivý po požití. Riziko vážneho poškodenia 
očí. Držte mimo dosahu detí. V prípade požitia 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte 
tento obal alebo označenie. V prípade 
kontaktu s očami ich ihneď vypláchnite veľkým 
množstvom vody a vyhľadajte lekársku 
pomoc. Noste ochranu očí/tváre.
Obsahuje viac ako 5 % (ale menej ako 15 %) 
bielidla na báze kyslíka. Obsahuje tiež 
Metylchlórizotiazolinón, Metylizotiazolinón a 
parfum.
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