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CL 805 

 

Čisticí prostředky 
 

 

Čisticí prostředek pro odstranění epoxidových zbytků na obkladech a dlaždicích. 

 

 

POUŽITÍ:  

Speciální přípravek určený k odstraňování zbytků epoxidových lepících a hlavně spárovacích hmot.  
Odstraňování zbytků se provádí pouze ručním způsobem. 
Prostředek se aplikuje neředěný. 
 
SLOŽENÍ: Bezbarvá kapalina obsahující solventy a organická rozpouštědla (aceton). 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

 

Hodnota pH 8 

Bod vzplanutí pod 23 °C 
 

Orientační spotřeba: 1 litr přípravku cca na 1 až 2 m2 středně znečištěné plochy 

 

 

ZPRACOVÁNÍ:  
Plochu, kterou budete čistit, je třeba nejprve umýt běžným způsobem. Odstranění zaschlých zbytků nejprve vyzkoušejte na malém méně 
viditelném kousku povrchu, na kterém budete zbytky odstraňovat. Test a samotné odstraňování zbytků provádějte pouze ručním 
způsobem, hadříkem nebo štětečkem navlhčeným v odstraňovači. Na čištěný povrch naneste rovnoměrnou vrstvu prostředku a nechejte 
působit cca 1-10 minut, pak odstraňte přípravek i se zbytky epoxidů hadříkem nebo plastovou špachtlí. Pokud jsou zbytky epoxidů  
ve velké vrstvě, můžete celý cyklus opakovat až do celkového odstranění epoxidových zbytků. 
Pozor: Odstraňovač nelijte nikdy přímo na povrch, může dojít například k nadměrnému odstranění ochranných filmů a vosků,  
v nejhorších případech (při nesprávném zacházení s přípravkem) i k poničení povrchu. 
Při manipulaci s prostředkem používejte ochranné pracovní pomůcky. 
 
UPOZORNĚNÍ:  

• Před použitím přípravku pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte pokynů výrobce. 

• Pracujte v dobře větraných prostorách. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí. 

• Prostředek je lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 °C). 

• Přípravek může naleptat povrch spárovací hmoty či jiné materiály než keramiku. 

• Nespotřebované zbytky a kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 

 

PRVNÍ POMOC: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Zamezit další expozici přípravkem před zahájením první pomoci. Vdechování par 
může způsobit ospalost a závratě. V případě nadýchání přemístěte postiženého na dobře větrané místo, uvolněte oděv a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží může 
opakovaná expozice způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při podráždění oplachujte postižené místo 10 minut proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte 
lékařskou pomoc. Dráždí oči. Přípravek může při neodborné manipulaci vniknout do očí. Při kontaktu s oční sliznicí vyplachujte spojivkový vak vodou po dobu 10 minut. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení a nezapíjejte vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
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BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Výstražný symbol:  Xi dráždivý, F vysoce hořlavý 
 R 11 Vysoce hořlavý. 
 R 36 Dráždí oči. 
 R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 
 S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. 
 S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. 
              S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.  
 S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
 S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 

SKLADOVÁNÍ:  

• Při skladování v suchých, krytých a čistých skladech chráněnými před povětrnostními vlivy při teplotách +10 °C až 25 °C je skladovatelnost 36 měsíců. Datum spotřeby 
vyznačen na obalu. 

• Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 20000 l. 
 

EXPEDICE: 1000 ml láhev z PE s bezpečnostním uzávěrem. 
 

KVALITA:  

• Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.  

• Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001. 
 
DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

 

PLATNOST: Od 1. 8. 2013 

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 


