
 
 
 
 
 
Pro úpravu povrchu spárovacích hmot a tmelů. 
 
POPIS: 
SILIKONQUIDE  jev vodou ředitelný roztok pro vyhlazení 
povrchu spárovacích a těsnicích tmelů, silikonu atd. 
Vhodný pro všechny minerální povrchy, redukuje tvorbu 
skvrn, šetrný k pokožce, biologicky rozložitelný, má 
mírný odmašťovací účinek na kůži, udržuje lesk 
spárovací hmoty, nemění odstín vůči pigmentů, 
používejte pouze neředěný. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : transparentní kapalina  
hustota : cca 1,05 g/cm3 při 20°C  
složení : alkoholy, kvartérní soli amoniaku, tenzidy 
 
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách při teplotách od 0 °C do  
+ 30 °C. Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou 
dobu skladování. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Vyvarujte se aplikaci zbytečně velkého množství 
vyhlazovacího prostředku. 
Nářadí pro vyhlazení mírně navlhčete.  
Aby se předešlo skvrnám / změnám barvy na přírodním 
kameni, je třeba před vyschnutím odstranit přebytečné 
množství roztoku z povrchu. 
Před zaschnutím spáru vyhlaďte. 
Zabraňte aplikaci pod +5 °C a nad +30 °C 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži 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. 
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. 
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SILIKONQUIDE 
Silikonguide (Glättmittel) 

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 
 

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze 

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo 
 

zpracováno v květnu 2020 - nahrazuje předchozí verze 

Vyrobeno v Německu  Made in Germany 


