
 
 
 
 
 
Prostředek ve spreji k jednoduchému odstranění olejových a mastných skvrn. 
 
POPIS: 
FETT EX SPREJ umožňuje snadné odstranění skvrn od 
oleje a mastnoty. Má extrémně silný rozpouštěcí účinek, 
rozpuštěné tuky a oleje na sebe naváže a vysaje z 
hloubky materiálu. 
Čistí rychle a bez námahy. 
Přilne i k extrémně skloněným povrchům. 
Odstraňuje skvrny a nečistoty z mazacího a motorového 
oleje, převodového oleje, topného oleje, motorové nafty 
atd. Rychle působící speciální čisticí prostředek, snadno 
použitelný, proniká do materiálu a automaticky 
odstraňuje nečistoty. 
Lze jej použít na beton, kompozitních blocích, keramice, 
terakotě, cihlách atd. V dílnách, na průmyslových 
podlahách, na parkovištích, v garážích atd. 
Upozornění: Nepoužívejte na bitumenové, asfaltové, 
lakované, horké nebo zmrzlé povrchy! 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: sprej 
hustota: cca 0,73 g/cm3 při 20°C.  
složení: ethyl acetát 
 
SPOTŘEBA: podle savosti podkladu a stupně 
znečištění 
  
BALENÍ:  
Sprej s obsahem 500 ml 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při 
teplotách od 0 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a 
před přímým slunečním zářením. Výrobek nemá 
omezenou dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Před použitím otestujte účinek na čištěný povrch na 
malé skryté části! 
Před použitím nádobu důkladně protřepejte, přidržte ji 
vzhůru nohama a stříkejte ji na suchý povrch ze 
vzdálenosti asi 20 - 30 cm. 
Nechte produkt působit. Po krátké době se na povrchu 
mastné skvrny vytvoří bílý povlak, ve kterém jsou 
vázány zbytky oleje a tuku. 
Bílý povlak lze otřít, vykartáčovat nebo vysát. 
V případě potřeby čištění opakujte. 
Olejový odpad zlikvidujte v souladu s předpisy. 
Doba působení závisí na stupni znečištění, okolní 
teplotě a povaze povrchu atd. Je mezi 10 minutami a 1 
hodinou, za velmi nepříznivých podmínek i déle. 
Používejte pouze v dobře větraných prostorách!  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý a 
dráždivý pro oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré 
větrání. 
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. 
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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