
 
 
 
 
Čistící koncentrát pro čištění venkovních bazénů a plováren. 
Biologicky odbouratelný.  
 
POPIS: 
Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).  
FREISAN byl speciálně vyvinut pro čištění a dezinfekci 
povrchu stěn a dna venkovních bazénů a plováren. 
FREISAN odstraňuje řasy, olej a tuky a vápenné 
usazeniny, hnědé povlaky, rez a močový kámen. 
FREISAN lze také použít na dlaždice, kameninu, 
keramiku atd. (např. pro čištění a dezinfekci sprchových 
kabin). Nepoužívejte na smalt a armatutru. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
FREISAN je vhodný pro všechny materiály odolné vůči 
kyselinám. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: transparentní kapalina – pH 2 - 3 
hustota: cca 1,15 g/cm3 při 20°C.  
složení: minerální kyseliny, tenzidy  
biologická odbouratelnost: z více než 95 % 
  
SPOTŘEBA: 300 – 600 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 povrch navlhčete a potom pomocí 
postřikovače odolného vůči kyselinám naneste na 
čištěný povrch FREISAN buď neředěný nebo zředěný 
dle potřeby.  
Nechte několik minut působit a povrch omyjte buď 
kartáčem a velkým množstvím vody nebo opláchněte 
vysokotlakým čistícím zařízením (nejlépe horkou 
vodou). 
Přesnou koncentraci zjistíte provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
Před použitím otestujte na malé části povrchu jeho 
odolnost vůči působení kyselin!  
Čištění provádějte po částech, rozdělte povrch na 
úseky po cca 10 m2. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako 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 FREISANem 
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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