
 
 
 
 
 
Speciální roztok pro odstranění zaschlé sádry z nářadí a ze zařízení. 
 
POPIS: 
ODSTRAŇOVAČ SÁDRY je speciální koncentrát pro 
snadné odstranění zbytků sádry a vápna z nástrojů a 
z pracovních strojů používaných při 
sádrokartonářských pracích.  
ODSTRAŇOVAČ SÁDRY může být použit 
v kartáčovacích čistících zařízeních nebo v nádobách 
na čištění ponořením.  
Pomocí ODSTRAŇOVAČE SÁDRY lze mít znovu 
všechny nástroje čisté, beze zbytků zaschlé sádry.  
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : transparentní kapalina – pH 2  
hustota : cca 1,063 g/cm3 při 20°C.  
složení : organické kyseliny, tenzidy  
 
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: 
Čištění nářadí ponořením: 
ODSTRAŇOVAČ SÁDRY zřeďte v poměru 1: 2 až 1:50 
vodou v závislosti na množství zaschlé sádry nebo 
vápna a nalijte do norné vany o vhodné velikosti (např. 
PVC okapový žlab). 
Poté do ní ponořte nářadí a nechte působit, nejlépe 
přes noc (dodržte stupeň ředění!). 
Čištění pomocí štětky a kartáče: 
Použijte ODSTRAŇOVAČ SÁDRY ve vyšší koncentraci 
(1: 1 až 1:10), nalijte do nádoby a postavte do něj 
nářadí. Štětcem nebo kartáčem opakovaně znovu a 
znovu natírejte na zbytky sádry roztok do doby, dokud 
na nástroji nebude patrná žádná reakce s roztokem. 
Potom opláchněte nářadí čistou vodou.  
 

 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 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Odstraňovač sádry 
Gipslöser 

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 
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