
 
 
 
 
Roztok pro neutralizaci kamenných fasád po čištění kyselými prostředky. 
 
POPIS: 
NEUTRAL A je roztok pro neutralizaci povrchu 
kamenných fasád po jejich čištění kyselými čistícími 
prosteřdky.  
Hodnota pH čištěného povrchy by měla po neutralizaci 
být v rozmezí 5,9 až 7,0. 
Lze jej použít na všechny minerální povrchy. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : žlutá kapalina  
hustota : cca 1,04 g/cm3 při 20°C.  
Složení : Alkalie, fosfáty, tenzidy, komplexotvorná 
činidla, solubilizátory 
 
SPOTŘEBA: cca 50 až 200 g/m2 dle savosti podkladu 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg 
 
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: 
Na ještě vlhký povrch fasády ihned po čištění kyselými 
čistícími prostředky naneste kartáčem, štětcem nebo 
stříkáním (airlessem) rovnoměrnou vrstvu roztoku 
NEUTRAL A, nechte krátce působit (několik minut, 
roztok nesmí uschnout). Potom povrch fasády omyjte 
vodou z hadice nebo tlakovou vodou (teplota max. 
+50°C). Po ošetření změřte lakmusovým papírem 
hodnotu pH, která musí být po neutralizaci 5,9 až 7,0. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý/dráždivý pro 
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.  
Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a 
opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
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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