
 
 
 
 
Čistící prostředek na kyselině odolné přírodní i umělé kameny. 
Neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou. 
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).  
K výrobě CLEANEXANu se nepoužívá ani kyselina 
fluorovodíková, ani kyselina chlorovodíková. 
Čistící koncentrát pro středně až silně znečištěné 
povrchy vůči kyselinám odolných přírodních a umělých 
kamenů. 
CLEANEXAN je šetrný ke kameni a snadno se 
zpracovává. 
V Německu je používán více než 25 let při čištění 
památkově chráněných budov.  
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
CLEANEXAN je vhodný pro čištění všech kyselinám 
odolných přírodních i umělých kamenů, jako jsou 
pískovce vázané na křemičitany, žula, čedič apod., ale i 
pro pálené materiály jako klinker, cihly, obkladové 
cihlové pásky, terakotu a glazované i neglazované 
keramické obklady. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 3,5 
hustota: cca 1,1 g/cm3 při 20°C.  
složení: kyselina fosforečná, fluoridy, techn. alkoholy, 
stabilizátory viskozity  
biologická odbouratelnost:: z více než 95 % 
  
SPOTŘEBA: 100 – 300 g/m2 podle stupně znečištění 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým 
slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá 
omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Před aplikací CLEANEXANu povrch navlhčete a potom 
pomocí štětce, kartáče nebo pomocí airless stříkacího 
zařízení (minimálním tlakem) naneste na čištěný povrch 
CLEANEXAN. Po nanesení zanechává roztok na 
povrchu lesklý film. Aplikujte takové množství, aby 
roztok nestékal po povrchu. Jakmile dostane povrch 
naneseného roztoku matný vzhled, tak povrch omyjte 
horkou tlakovou vodou (doporučený tlak 100 barů při 
teplotě +90°C). Povrch omývejte tak dlouho, dokud se 
na povrchu tvoří pěna. 
Postupujte zdola nahoru. Na závěr celý čištěný povrch 
shora dolů omyjte čistou vodou. 
Dle našich zkušeností nanášejte CLEANEXAN s 
předstihem na 3 až 4 m2 před vyplachováním. Chraňte 
povrch před přímým slunečním zářením a větrem 
(způsobují příliš rychlé zasychání roztoku). 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, 
lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem 
s CLEANEXANem vhodným zakrytím nebo zalepením! 
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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Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


