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CL 801 

 

Čistiace prostriedky 
 

 

Čistiaci prostriedok pre aktívne čistenie spekaných keramických obkladov 

(gresov). 

 

POUŽITIE:  

Špeciálny koncentrovaný nepenivý čistiaci prostriedok na ľahko a silne znečistené spekané neglazované a glazované dlaždice gres-
porcellanato, napr. série TAURUS, KENTAUR. Vhodný tiež pre iné druhy neglazovaných dlaždíc. Nepoužívať v kombinácii s chlórom. 
Nepoužívať na materiály neodolné kyselinám. Dávkujte podľa miery znečistenia 40-100 ml do 10 l vody. Pri nedodržaní doporučenej 
koncentrácie môže dôjsť k zosvetleniu škáry.  
 
ZLOŽENIE: 
 >30% voda, 5-15% neionogénný tenzid, kyselina fosforečná, kyselina amidosírová, monopropylenglykol, <5% kyselina  chlorovodíková, 
farbivo. 
 

Množstvo vody 

Dávkovanie CL 801 podľa stupňa znečistenia *) 
[ml] 

1 2 3 

1 liter 5 10 10 

10 litrov 40 100 100 

pH roztoku 2,1 1,9 1,8 
 

Orientačná spotreba: 1 liter prípravku je určený pre 1000 až 400 m2 čistenej plochy 
*) Pokiaľ je tabuľka nevyplnená, prípravok sa používa neriedený. 

 

SPRACOVANIE:  
Aplikácia na podlahové plochy sa vykonáva ručne mopom alebo podlahovým umývacím strojom. Pri údržbe parapet, pracovných dosiek, 
barových pultov a pod. je vhodné použiť rozprašovač a utierku z mikrovlákna.  
Ďalšie vhodné pomôcky sú hubky s bielym alebo červeným padom a mikrovlákna. Nakoniec plochu dobre opláchnite vodou. 
Pri manipulácii s prípravkom je nevyhnutné používať ochranné pracovné pomôcky. 
 

UPOZORNENIE:  

 Pred použitím prípravku si starostlivo preštudujte návod k použitiu a dodržujte pokyny výrobcu. 

 Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami, pracujte vo vetranom priestore.  

 Pri práci nafajčite, nepite a nepracujte v blízkosti detí. 

 Je vhodné používať ochranné okuliare alebo tvárový štít a používať ochranné rukavice. 

 Po zriedení výrobku na menej než 30 % roztok, prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok. 

 Nespotrebované zvyšky a kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). 

 Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
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PRVÁ POMOC: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku s 

mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnosť dýchacích ciest, nikdy nevyvolávajte zvracanie. Pri nadýchaní opustite kontaminované pracovisko a postupujte podľa 

príznakov.  

Pri styku s pokožkou si vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku opláchnite čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite vhodným reparačným krémom. Pri zasiahnutí 

očí vyplachovať aspoň 15 minút čistou vodou prípadne pri násilne otvorených viečkach, následne vyhľadať lekársku pomoc. Pri požití ústa vypláchnite vodou  

(iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Nezapíjajte vodou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného 

kontaktom s výrobkom neodznejú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadať lekársku pomoc. 

 

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Výstražný symbol:  Xi dráždivý 

 R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. 
 S 2 Uchovávajte mimo dosah detí. 
 S 23 Nevdychujte pary. 
              S 24/25  Zamedzte styku s pokožkou a očami.  
 S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.    
 S 46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
 

SKLADOVANIE:  

 Skladovať na vetranom mieste chránenom pred nadbytočnou vzdušnou vlhkosťou a slnečným svetlom. Núteným alebo aktívnym vetraním znižovať hladinu 
poletujúcich prachových častíc. 

 Pri skladovaní za uvedených podmienok pri teplotách +5 °C až +30 °C je skladovateľnosť 36 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale. 

 Najvyššie prípustné množstvo prípravku pre dané skladovacie podmienky: 200000 kg. 
 

EXPEDÍCIA:  
750 ml fľaša z PE s bezpečnostným uzáverom – 18 ks v papierovom kartóne; prípadne na paletách – 8 kartónov na vrstve, 4 vrstvy na palete (celkom 576 kusov v 32 
kartónoch) alebo 5 l kanister z PE materiálu. 
 

KVALITA:  

 Kvalita je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.  

 Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001. 
 
DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika 

 

PLATNOSŤ: Od 1. 8. 2013 

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. 

 


