
 
 
 
 
Fasádní čistící prostředek pro čištění vápenných podkladů 
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).  
ALKON 3 je určen pro odstranění  inkrustací (vrstvy 
špíny) z převážně vápenatých podkladech, jako je 
mramor, muschelkalk, vápenné omítky, ale také pro 
travertin, omítky na bázi umělých pryskyřic a pro různé 
typy nátěrů. ALKON 3 je vysoce zásaditý!  
Alkon 3 spolehlivě odstraňuje krusty a nánosy olejových 
nečistot, vosku, sazí a atmosférických nečistot z 
vápenných omítek, vůči kyselinách choulostivých 
přírodních i umělých kamenů, jako je mramor, travertiny, 
vápenec, muschelkalk, beton a vymývaný beton a 
cemento-vláknité desky. 
 
VÝHODY: 
Silný odmašťující účinek. 
Všestranné použití. 
Rozpouští tuk, skvrny od nikotinu a sazí atd. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: kapalina - pH 10% roztoku: 12,5 
hustota: cca 1,1 g/cm3 při 20°C  
složení: fosfáty, louhy, solubilizátory, neiontové 
povrchově aktivní látky, činidla, dispergátory 
biologická odbouratelnost: z více než 95 %  
 
SPOTŘEBA: 50 až 200 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. 
Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu 
skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
ALKON 3 může být nanášen měkkým kartáčem nebo 
štětcem s umělým vlasem nebo jej lze aplikovat pomocí 
postřikovače nebo stříkacího zařízení. 
Doba působení závisí na síle a stupni znečištění 
povrchu a pohybuje se od 20 minut po několik hodin 
(potřebnou dobu působení stanovte na základě 
provedení vzorku čištění na konkrétním povrchu).  
Rozpuštěné nečistoty důkladně omyjte z povrchu 
pomocí vysokotlakého čistícího zařízení.  
Teplota vody by neměla překročit +45 °C.  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. 
H226 Hořlavá kapalina a páry.   
H290 Může být korozivní pro kovy. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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  Výhradní zastoupení v ČR a SR:  BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


