
 
 
 
 
 
Čistící koncentrát pro odstranění usazenin z močového kamene. 
 
POPIS: 
Čisticí koncentrát z minerálních kyselin, koordinovaných 
smáčedel a inhibitorů. 
Spolehlivě odstraňuje vodní a močový kámen. 
Vhodné také pro odstranění cementových a betonových 
povlaků z kovových povrchů. 
Lze také použít k odstranění "solného" výkvětu. 
Použití na vápenci, mramoru a všech materiálech 
citlivých na působení kyselin může vést k poškození 
těchto povrchů. Doporučujeme provést zkoušku na malé 
skryté části povrchu.  
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : transparentní kapalina – pH 1,7  
hustota : cca 1,095 g/cm3 při 20°C.  
složení : organické kyseliny  
 
SPOTŘEBA: v závislosti na stupni zavápnění  
  
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: 
Před každou aplikací vyzkoušejte vhodnost a účinek 
roztoku na malé skryté části povrchu! 
Naneste čisticí roztok, nechte jej chvíli působit a omyjte 
vodou. 
Při samotném čistění nesmí roztok na povrchu 
uschnout! Nanášejte pouze na tak velkou plochu, 
kterou jste schopni před zaschnutím ochránit. 
Na závěr omyjte povrch čistou vodou.  
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči 
a při vdechování 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 s FREISANem 
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. 
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