
 
 
 
 
  
Čisticí koncentrát pro odstranění extrémně slinutých nečistot z kyselině odolných 
přírodních a umělých kamenů. Silnější verze než STONE CLEAN 3. 
 
POPIS: 
STONE CLEAN 5 čisticí koncentrát lze použít pouze 
zředěný pro nejtěžší inkrustace nečistot na kyselině 
odolných materiálech. 
Stupeň ředění 1:1 až 1:20. 
Vhodnost STONE CLEAN 5 by měla být vždy ověřena 
pomocí provedené zkoušky čištění na konkrétním 
povrchu. 
Po čištění je třeba povrch neutralizovat. 
Vysoký obsah fluorovíkové kyseliny.  
STONE CLEAN 5 je ideální pro odstraňování extrémně 
odolných slinutých organických a anorganických 
usazenin ze všech přírodních a umělých kamenů 
odolných vůči kyselinám. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : čirá kapalina  
složení : povrchově aktivní látky, kyselina 
fluorovodíková, minerální kyseliny, inhibitory 
pH: 1 
hustota: 1,2g/cm3 

 

SPOTŘEBA: dle stupně znečištění, lze stanovit 
pouze provedením vzorku na konkrétním povrchu  
  
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 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: 
Čištěné povrchy předem navlhčit vodou. Chraňte 
čištěný povrch před přímým slunečním zářením a 
větrem, které způsobují rychlé vysychání roztoku. 
Nikdy nepoužívejte neředěný roztok! 
Podle stupně znečištění zřeďte STONE CLEAN 5 od 
1:1 až do poměru 1:20 vodou. 
Nanášejte kartáčem nebo štětcem, dbejte, aby roztok 
po povrchu nestékal.   
Postupujte zdola nahoru, doba působení je pouze 
několik minut, potřebnou dobu stanovte provedením 
zkoušky.  
Rozpuštěné nečistoty omyjte z povrchu horkou tlakovou 
vodou (doporučeno 100 barů / 100 °C), povrch 
omývejte dokud se při kontaktu vody s povrchem tvoří 
pěna.  
Proveďte neutralizaci povrchu roztokem NEUTRAL A. 
Nakonec znovu opláchněte povrch shora dolů čistou 
vodou.  
Dodržujte místní předpisy o odpadních vodách.  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako toxický při požití, 
vdechnutí nebo při styku s kůží a 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).  
Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, 
lehké kovy, aj.) chraňte před kontaktem s roztokem 
vhodným zakrytím nebo zalepením! 
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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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 


