
 

DETERDEK   kyselinový čisticí přípravek na podlahy 

 

terracota  

 
terasové dlažby 

 Leštěné 
mrazuvzdorné 
keramické 
dlažby 

 neleštěné 
přírodní kameny 
a aglomeráty 

 glazované dlažby 
a obklady  

 
 

 
URČENÍ  
 

Odstraňuje všechny zbytky nečistot po pokládce a stavebních pracích.  
Eliminuje solní výkvěty z terakoty.  
Odstraňuje vápenné usazeniny z dlažeb, obkladů (sprchy)a  koupelnového  příslušenství.  
Penetrační  čistič pro venkovní dlažby.  
All-in-one odstraňovač usazenin a hĺoubkový  čistič : obsahuje vysoké koncentrace povrchově aktivních 
látek. Odstraňuje skvrny od rezi. 

 

 

PŘEDNOSTI 
 

 Nevytváří výpary, které jsou škodlivé pro uživatele anebo pro životní prostředí: je vítanou náhradou za 
prostředky na bázi chlorovodíku. Nemění  barvu anebo vzhled povrchu. Čistí bez poškození povrchu.  
Nepoškozuje hliník, ocel, nerez...  
Použití na: terakotu, mrazuvzdorné keramické dlažby, kyselinovzdorné přírodní kameny. 
Dvojité použití: podle zředění se používá jako čisticí prostředek anebo jako intenzivní odstraňovač 
nečistot po pokládce a stavebných prácích.  

 

NÁVOD 

Ředění : vodou v poměru 1:5 - 1:10, v závislosti na typu nečistot které mají byt odstraněny.  
Aplikace:  
1. Rozetřete profesionálním čističem, anebo mopem a nechte působit po dobu několik minut.  
2. Na odstranění usazenin použijte kartáč a postupným oplachovaním stírejte vzniklou hmotu. Při čištění   
profi strojem použijte jediný nejvhodnější disk (např: hnědý pre terakotu)  
4 .Opláchněte  velkým množstvím čisté vody  
 
 
 
Doporučení: v případě, že některé oblasti  ješte nejsou  úplně čisté, umývání zopakujte s méně 
naředěným přípravkem 
UPOZORNĚNÍ  ● nepoužívat na mramor a všeobecně na materiály citlivé  na kyselinu.  
● Před nanášením  přípravku doporučujeme v každém případě vyzkoušet  reakce na malé ploše    

 

SPOTŘEBA 
Cotto, terracota 1:5 1L - 20 m2 
Leštěný gres  1:5 1L - 40 m2 
Přír. kameny 1:5 až 1:10 1L - 20/35 m2 

 

 

BALENÍ 1 litr – 12ks v balení               5 litrů – 4ks v balení 
 
 
 

INFO 

Obsahuje:  neiónové povrchově aktivní látky <5%, parfémové složky 
 
Vzhled: kapalina  Zápach: dráždivý s květinovou vůní   Hustota: 1129 kg / l pH (10% roztok): 1,5 
 
Doba trvanlivosti neomezená. Skladovací teplota od 5° do 30° C.  Aplikační teplota od 10° do 30° C. 

 

BEZPEČNOST 

Rizika   Dráždi oči a kůži.                         Symbol StAndrew to Cross –upozornění na riziko   
 
Bezpečnostní upozornění: uchovejte mimo dosah dětí. Dráždi pokožku. Nebezpečí  vážného poškození 
očí. Při zásahu očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití 
vyhledejte okamžitě lékařskou  pomoc a ukažte tento obal, anebo označení. Používejte vhodné ochranné 
rukavice, ochranné brýle nebo štít. 

 

 


