
 

 
  

TECHNICKÝ LIST 
SGC13 – Čistič a odstraňovač vodního kamene 

 

POPIS PRODUKTU: 
Čistič, odmašťovač a odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin, solných usazenin a 
„sanytru“, mastné (dopravní) špíny, atmosférických nečistot, kyselé mastnoty a „extra odolné 
špíny“. 

Produkt je určen pro odstraňování nečistot z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, 
kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších kyselinám odolných materiálů tam, kde nečistoty 
vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky. 

Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi,  nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, 
atd. Přípravek čistí hliník (mimoanodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované 
ochranné vrstvy)  - rozpustí solí hliníku a obnaží původní kovový povrch, nebo pro odstranění 
skvrn po rzi.  

Poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, 
minerálních, vápenatých a solných usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, 
hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd. Po aplikaci produktu doporučujeme na plochy použít nano 
ochranu, která vytvoří ultratenkou hydrofobní a oleofobní vrstvu s ochranou proti následnému 
znečištění. Ochrana snižuje následné usazování minerálních a vápenatých povlaků. 

 
HLAVNÍ VÝHODY PRODUKTU: 

ü Funguje na znečištěné podlahy – kameny, žuly, vápence. Obnovuje zašlé a zoxidované 
povrchy. 

ü Není abrazivní. 
ü Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. 
ü Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. 
ü V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. 
ü Odstraňuje ztmavnutí povrchu a čistí do hloubky. 
 



 

 
  

 
APLIKACE PRODUKTU: 
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně̌ snížíte spotřebu). Pro odstranění 
sanytru používáme v neředěné. Pro ostatní aplikace ředíme až 1:5 s čistou vodou. Zředění 
výrobku je v závislosti na tloušťce a množství́ vrstev, které́ mají́ být odstraněny. Před aplikací 
povrch navlhčete. Nanášejte a myjte odspoda nahoru. Dobu působení přípravku je třeba určit 
individuálně̌ pro každé́ jednotlivé́ použití na základě̌ zkoušky na malé ploše. Vzhledem k tomu, že 
aplikace přípravku může být velmi různorodá ́, mají́ výše uvedené́ návody pouze doporučující 
charakter. Pro konkrétní́ aplikaci je třeba volit postup na základě̌ výsledků předběžné zkoušky na 
malém povrchu, který́ má ́ být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené́ 
nevhodným užitím přípravku. 
Metody aplikace: natíráním, válečkováním, stříkáním. Nanáším rovnoměrně a celistvé na plochu. 
Necháme 10 až 30 minut působit, můžete použít štětec nebo kartáč, tím výrazně zvýšíte 
účinnost. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte 
zaschnout. Výrobek nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte. 
Vzhledem k široké́ škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost 
povrchové́ úpravy. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Báze Vzhled PH Barva Vydatnost Ředění 
aqua kapalina 2 čirá 8-18m2/L Až 20% 


