
 
 
 
 
 
Prostředek pro odstranění olejových a mastných skvrn. 
 
POPIS: 
PR EMULGÁTOR OLEJE je speciální produkt pro 
snadné odstranění skvrn od oleje, dehtu a mastnoty z 
kamenných podlah, omítek, betonu a cementových 
potěrů. 
S pomocí PR EMULGÁTOR OLEJE mohou být olejové a 
mastné skvrny snadno emulgovány z podkladu a poté 
odstraněny pomocí vysokotlakého čističe. 
Prostředek je určen pro veškeré povrchy odolné 
rozpouštědlům. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : transparentní kapalina  
bod vzplanutí : +30°C 
hustota : cca 0,871 g/cm3 při 20°C  
Složení : tenzidy, speciální rozpouštědla, emulgátory 
 
SPOTŘEBA: cca 100 až 400 g/m2 podle savosti 
podkladu 
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt 
 
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 olejové a mastné skvrny naneste do nasycení 
povrchu PR EMULGÁTOR OLEJE štětcem, kartáčem 
nebo podobně. 
Po krátké době působení vypláchněte povrch horkou 
tlakovou vodou (doporučeno 100 bar, 90 °C).  
Po působení PR EMULGÁTOR OLEJE olej a mastnota 
emulguje s vodou a mohou být snadno odstraněny z 
povrchu. 
Čisté okolní povrchy před čištěním olejových skvrn 
nejprve navlhčete vodou tak, aby rozpuštěné olejové 
složky a další nečistoty mohly volně odtékat a nevpíjely 
se do okolní plochy a nevytvářely tak nové znečištění.  
U rozsáhlých ploch olejových a mastných nečistot se 
doporučuje pracovat po malých sekcích. 
Dbejte zvýšené opatrnosti a zabraňte kontaktu PR 
EMULGÁTOR OLEJE s lakovanými povrchy, asfaltem 
nebo s plasty.   
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý, nebezpečný 
při vdechnutí a akutně toxický při vdechnutí a styku 
s kůží 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PR EMULGÁTOR OLEJE 
PR-Ölemulgator 

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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