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Vlastnosti
ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ ZNEČISTENIE obsahuje vybranú 
zmes organických a anorganických kyselín. 

Účinný, silný koncentrát – odstraňuje prilepené čerstvé alebo zažrané nečistoty, 
zatvrdnuté minerálne malty.

Možnosť riedenia v závislosti na druhu a stupni znečistenia.

Určenie
Odporúča sa pre odstraňovanie nečistôt po stavebných prácach (malých  
i veľkých opravách a nových realizáciach), kde boli použité minerálne omietky 

– omietanie a murovanie, zatepľovacie práce, liatie podlahových zmesí, lepenie 
a špárovanie obkladu a dlažieb atď. 

Odporúča sa tiež na čistenie náradia a zariadení, na ktorých sú zatvrdnuté 
zvyšky minerálnych mált – miešačky, podávacie zariadenia, omietačky, murárske 
kelne, hladítka atď.   

DRUH ODSTRAŇOVANÝCH NEČISTÔT

Cementové a vápennocementové omietkové zmesi +

Cementové lepidla +

Cementové škárovacie hmoty +

Sádra +

Soľné a vápenné výkvety +

Škvrny od hrdze +

Usadeniny vznikli vyzrážaním minerálu z vody +

DRUHY ČISTENÝCH POVRCHOV

Keramické obklady a dlažby 
(glazované, terakota, spekané dlažby, klinker)

+

Kameninové obklady a dlažby +

Oceľ, pozinkované a lakované plechy +

Umelé hmoty +

Kameninové murivo +

Zámková dlažba +

* pred vlastnou aplikáciou sa odporúča vykonať testovaciu skúšku v menej  
exponovanom mieste.

Technické údaje 

Hustota 1,1 g/cm³

Aplikačná teplota 5-25 °C

Technické požiadavky
Čistiaci prostriedok nie je klasifikovaný ako stavebný materiál. Má hygienický atest 
PZH (obdoba Hlavného hygienika SR)

Čistenie
Znečistené miesta výrobkami, ktoré obsahujú cement alebo vápno, sa odporúča 
pred čistením zvlhčiť vodou. Prostriedok nanášame pomocou štetky alebo hubky. 
V závislosti od parametrov podkladu, intenzite a druhu znečistenia, je možné 
preparát nariediť alebo použiť koncentrovaný (viď tabuľka):

Hrubé, staré vrstvy lepidiel, škárovacích hmôt 
a omietok atď.

bez riedenia

Povrchovo vyzrážané minerálne soli na stavebných 
materiáloch

bez riedenia

Povlak po lepidlách, špárovacích hmotách a omiet-
kach atď.

od 1:3 do 1:5 

Nečistoty a vápno od 1:5 do 1:10 

Extrémne znečistené miesta je potrebné navlhčiť koncentrovaným preparátom 
a ponechať pôsobiť niekoľko minút – aby prostriedok zapôsobil. Pre zvýšenie 
efektu je možné použiť kompresný obklad alebo penovnicu. V každom prípade 
sa musí uvoľnené znečistenie opláchnuť čistou vodou alebo slabo zásaditou 
vodou. Pokiaľ je treba, postup niekoľkokrát zopakujeme.        

Spotreba
Spotreba  sa odvíja od stupňa a druhu znečistenia.  

Balenie
Plastové nádoby 1 liter, 5 litrov.     
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 � Odstraňuje staré usadeniny, soľné škvrny, rezané výkvety

 � Pre spekané dlažby, keramické obklady a dlažby, klinker, betón

 � Čistí extrémne znečistené nástroje a zariadenie od cementových 

mált

?
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Dôležité dodatočné informácie
• Prostriedok je možné používať iba na povrchu, ktorý odoláva pôsobeniu kyselín. 

Pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku výrobku na menej exponovanom 
povrchu. 

• Pokiaľ sa prostriedok použie na minerálnom a prefarbenom povrchu (napr. 
zámková dlažba, cementová škárovacia hmota) je možné očakávať nezvratné 
zmeny vo farebnom odtieni.

• Zvýšenú pozornosť a ostražitosť venujte použitiu prostriedku na povrchu, ktorý 
navezuje na cement alebo vápno, napr. keramické obklady a dlažby, ktorých 
špáry sú vyplnené cementovou špárovacou hmotou. Môže dôjsť k nechcenému 
vymytiu narušenej špárovacej hmoty.

• Pokiaľ čistíme extrémne savé (porézne) materiály, môžu nastať problémy  
s čistením hĺbkového znečistenia.

• Miestnosti, kde bol aplikovaný čistiaci prostriedok je možné prevádzkovať až 
po dôkladnom odvetraní charakteristického zápachu.

• Náradie čistíme čistou vodou ihneď po použití.
• Nebezpečenstvo. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre 

vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Skladujte mimo dosahu detí. Pou-
žívajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné 
šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich je možno vybrať ľahko. Pokračujte vo 
vyplachovaní.  Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. PRI ZASIAHNUTÍ KOŽE: 
Omyté veľkým množstvom mydlovej vody. Kontaminovaný odev vyzlečte 
a pred opätovným použitím vyperte. Pri podráždení kože: vyhľadajte lekára. 
Preparát sa nesmie dostať do životného prostredia. Riaďte sa pokynmi v Karte 
bezpečnostných predpisov.

• Prepravujte a skladujte v hermeticky uzatvorených originálnych a označených 
obaloch, v suchom a chladnom mieste. Nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt 
(nad 30 °C) a mrazu – výrobok zmrzne a stratí nevratne svoje vlastnosti pod 
0 °C. Nevystavujte priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Doba použiteľnosti 
kvapaliny je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.  

Informácie uvedené v tejto Technickej karte sú iba základnými pravidlami pre 
použitie tohoto výrobku. Pri prevádzaných prácach je nutné dbať príslušných 
odporúčaní a smerníc, noriem a súčasne platných technických kariet, ako aj uzná-
vaných architektonických a technických pravidiel. Dodržujte hlavne bezpečnostné 
predpisy. Ak vydáme novú technickú kartu, táto technická karta sa stáva automa-
ticky neplatná. Aktuálnu technickú dokumentáciu nájdete na www.atlas.com.pl.
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