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Efflorescence Cleaner
Rozpúšťač výkvetov a odstraňovač 
zachytených nečistôt na betónové 
výrobky

60101020 (151-534)  / 4 l

Použitie

  Na betónové výrobky

Vlastnosti

  Odstraňuje povlak a zažratú špinu
  Nevyhnutné použiť pred nanesením ochranného 

prípravku
  Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovú

Popis

Čistiaci prípravok na odstránenie povlakov Techniseal® 
Efflorescence Cleaner je špeciálne určený na rozpuste-
nie povlakov (belasá soľ) a odstránenie zažratej špiny 
(stopy spôsobené prejazdom áut atď.) na betónovej 
dlažbe, dlaždiciach a múrikoch. Neobsahuje kyselinu 
chlorovodíkovú a pôsobí hĺbkovo bez odfarbenia a poško-
denia povrchu. Oživuje farbu, zaisťuje jednotné čistenie.

Spôsob použitia

Skôr než začnete:
  Pred použitím tohto prípravku si prečítajte zdravotnú 

bezpečnostnú kartu
  Ruky si chráňte gumenými rukavicami a oči ochran-

nými okuliarmi

  Ak si chcete byť istí, že výsledok bude zodpovedať vašim 
očakávaniam, odporúčame vám prípravok vyskúšať 
na malej, málo viditeľnej ploche

Chráňte osoby, rastliny, sklo, drevo, povrchy citlivé na 

kyseliny a iné povrchy, ako napr. murivo, ktoré môžu byť 

vystavené pôsobeniu tohto prípravku.

Dôležité: Prípravok nepoužívajte v prípade veľmi slneč- 

ného počasia, ani nenanášajte pomocou handry alebo 

metly. Čistiaci prípravok nikdy nenechajte na povrchu 

zaschnúť. Povrch udržiavajte vlhký a v prípade potreby 

naň nastriekajte vodu, až kým ho na záver neopláchnete.

Navlhčenie: Ak chcete ochrániť pieskové škáry pred pre-

niknutím čistiaceho prípravku a uľahčiť tak jeho oplách-

nutie, povrch, ktorý sa má ošetriť, najskôr navlhčite, kým 

sa škáry nenaplnia vodou, povrch nechajte vyschnúť  

a potom aplikujte prípravok.

Riedenie: Do plastovej krhličky nalejte 1 diel prípravku  

a 3 diely vody (vodu nelejte do prípravku). Roztok vždy 

najskôr vyskúšajte na malej testovacej ploche. Nepouží-

vajte nezriedený prípravok, pretože môže poškodiť 

povrch.

Čerstvo položené betónové dlažby a terasové platne: 
Počkajte minimálne 60 dní, kým povlak nevystúpi na 

povrch. 

Čerstvo nanesený polymérový piesok: Počkajte min-

imálne 30 dní a až potom na dlažbu aplikujte čistiaci  

prípravok. 
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Aplikácia

Podmienky aplikácie:
 Povrch musí byť suchý a na dotyk vlažný.
  Teplota musí byť od 10 do 25 °C.

Pomocou krhličky začnite aplikovať rozriedený prípravok 
dolu svahom a postupujte po sekciách s plochou  
14 m2. Na každú sekciu použite plnú nádobu čistiaceho 
prípravku, pričom ho dôsledne naneste na celý povrch 
a žiadnu časť nenechajte nepokrytú. Povrch vyšúcha-
jte pomocou kefy a potom ho okamžite opláchnite  
dostatočným množstvom vody, kým sa neprestane 
tvoriť biela pena. Až potom prejdite na ďalšiu sekciu. Pri 
čistení každej sekcie nevynechajte ani susediace sekcie 
tak, aby medzi jednotlivými sekciami neostala žiadna 
nevyčistená plocha. Po vyčistení všetkých sekcií plochu 
opláchnite dostatočným množstvom vody a necha-
jte vyschnúť. Ak ste neodstránili všetok povlak, proces  
čistenia zopakujte.

 

Poznámka: Môže trvať veľmi dlho, kým povlaky vyt-
várané výrobkami z betónu vyjdú na povrch. Súvisí to  
s použitým spôsobom kladenia dlažby a charakterom sa-

motných výrobkov.

Spotreba

4 litre stačia na vyčistenie približne 14 m2. Spotreba závisí 

od stavu povrchu.

 

Balenie

Kód 
produktu

Objem Počet kusov 
 v balení

Počet kusov
na palete

60101020 
(151-534)

4 l 4 108

Upozornenie 
  

             

   

Techniseal® Efflorescence Cleaner obsahuje:
Kyselina dusičnú

Nebezpečenstvo: Spôsobuje popáleniny pokožky a váž- 
ne poškodenia očí. Pred použitím si prečítajte etiketu. 
Skladujte mimo dosahu detí. V prípade návštevy lekára 
majte pri sebe nádobu alebo etiketu. Percentuálny po-
diel zmesi tvorený zložkami s neznámou toxicitou: 9,6 %. 
Noste ochranné rukavice. Odporúčanie: Nitrilové rukavice. 
Noste pomôcky na ochranu očí alebo tváre. Odporúčanie:  
Štít na tvár. Noste ochranný odev. Odporúčanie: Zástera 
zo syntetického materiálu.
V PRÍPADE VDÝCHNUTIA: Zasiahnutú osobu vyneste 
von a udržiavajte ju v pokoji v polohe, v ktorej môže po-
hodlne dýchať. Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO 
STREDISKA alebo privolajte lekára. V PRÍPADE POŽITIA: 
Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STREDISKA alebo 
privolajte lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. V PRÍPADE 
KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte 
kontaminovaný odev. Pokožku opláchnite vodou alebo sa 
osprchujte. Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STRE-
DISKA alebo privolajte lekára. V PRÍPADE KONTAKTU  
S OČAMI: Ihneď zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO STRE-
DISKA alebo privolajte lekára.
Zabezpečte v skrinke pod zámkom.
Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade so všetkými miest-
nymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými 
nariadeniami.
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Preprava

Pozemná a námorná
UN3264
Anorganická korozívna kvapalina, kyselina, NSA  
(Kyselina dusičná,  kyselina amidosírová)
Trieda: 8
GE: II

Obmedzená záruka 

Keďže Techniseal® nemá žiadnu kontrolu nad prípravou 
povrchu a aplikáciou prípravku, záruka sa obmedzuje na 
výmenu preukázateľne chybného produktu. V prípade 
akejkoľvek reklamácie sa vyžaduje doklad o kúpe.
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Výrobca:

Techniseal® EURÓPA: (33) 02-47-26-41-41
Techniseal® KANADA: +1 (514) 523-8324

www.techniseal.com

Distribútor:

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25  Bratislava  832 17

premac@premac.sk
www.premac.sk
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