
Oblast použití:

Vysoce aktivní koncentrát k čištění po ukončení staveb-
ních prací a základnímu čištění obkladů a dlažeb, cotto
a podlahovin z přírodního kamene. Odstraňuje cemento-
vé závoje, výkvěty, vápenné zbytky, zbytky malt, stejně
jako rez a zabarvení rzí.Vhodný do interiéru i exteriéru.

Vhodný pro:

� všechny povrchy z přírodního kamene odolné kyseli-
nám

� všechny obklady a dlažby odolné kyselinám

� kabřincové obklady

� jemnou kameninu

Výhody výrobku/vlastnosti:

� snadno odstraňuje veškeré cementové závoje po
pokládce krytin

� odstraňuje mastnoty, oleje a vodní skvrny

� uvolňuje vápenné zbytky a zbytky malt

Technická data:

Druh obalu láhev (PE)

Velikost balení 1000 ml

Skladovatelnost bez omezení

Barva transparentní

Teplota při zpracování 18 – 30 OC

Pochozí po zaschnutí

Hodnota pH ca 1

codex RZ 120 Zementschleierentferner
Silně kyselý čistící prostředek na bázi vody k odstraňování cementových závojů
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Příprava:

Před použitím codex RZ 120 Zementschleierentferner
podlahovinu důkladně zamést a odstraňte volné nečisto-
ty. Pro odstranění případných skvrn či barev apod. použij-
te výrobek RZ 190 Boden-Fleckenlöser. Zjistěte druh
podlahoviny a v případě pochybností proveďte před
započetím prací zkoušku na menší ploše. Plochy citlivé
na kyseliny je nutno chránit před kontaktem. 

Zpracování – po ukončení stavebních prací:

1. Plochu nejprve navlhčíme vodou
2. Codex RZ 120 Zementschleierentferner nanést na

přednavlhčenou plochu zředěný podle stupně zne-
čištění vodou až do poměru  1:10. V místech s pevně
ulpěnými nečistotami použít prostředek neředěný.

3. Nechat krátce působit, ale nenechat zaschnout.
4. Podlahu buď vydrhnout ručně  kartáčem nebo RZ

jednokotoučovým strojem (zelený pad)
5. Prostředek nenechat zaschnout!
6. Přípravek včetně rozpuštěných nečistot setřete

a podlahu neutralizujte čistou, studenou vodou

Spotřeba: 50 ml/m2

Vydatnost: ca 20 m2

Důležitá upozornění:

� Originální balení je ve stabilním prostředí skladova-
telné bez omezení

� Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skla-
dování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

� Codex RZ 120 Zementschleierentferner nenechat
nikdy zaschnout!

� Koncentraci ředění je nutno vždy  přizpůsobit stupni
znečištění.

� Nejlepší podmínky pro zpracování  jsou mírná vlh-
kost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota
(18-30oC). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují
dobu schnutí.

� Při čištění větších ploch proveďte zkoušku na menší
ploše.

� Pravidelné ošetřování prostředkem codex RZ 310
Pflegereiniger se zlepšuje vzhled a účinek odpuzová-
ní nečistot

Ochrana práce a životního prostředí:
Žíravý. Při práci se zásadně doporučuje používání např. neoprenových
rukavic, ochranného krému na pokožku a dostatečné větrání místnos-
ti.

Likvidace odpadu:
Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodo-
vodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých  výzkumů a zkušeností. Kvali-
ta vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správ-
ném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití  na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické lis-
ty svou platnost.
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