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Vlastnosti
ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN A ZNEČISTENÍ PO EPOXIDOVÝCH ŠPÁRO-
VACÍCH HMOTÁCH je zmesou rozpúšťadiel a organických kyselín 

Pôsobí selektívne na polyméry, rozpúšťa ich, a uľahčuje ich odstránenie z po-
vrchu.

Určenie
Spoľahlivo odstraňuje povlaky a škvrny z epoxidovej špárovacej.

DRUH ODSTRAŇOVANÉHO ZNEČISTENIA/VRSTIEV

„Tenký povlak” vytvorený čerstvo aplikovanou 
epoxidovou špárovacou hmotou

+

Zavädnuté zvyšky čerstvo aplikovanej epoxidovej 
špárovacej hmoty

+

Staré znečistenia spôsobené epoxidovou 
špárovacou hmotou

+

Vrchné vrstvy epoxidovej výplne škár +

DRUHY ČISTENÝCH POVRCHOV*

Keramické obklady a dlažby (glazované, teracco, 
zlinuté dlažby, klinker)

+

Kameninové obklady a dlažby +

Keramické a sklenené mozaiky +

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

Technické údaje

Hustota  cca 1,0 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
Čistenie povlakov („jemného filmu” alebo malých zvyškov)
Pred aplikáciou je potrebné čistiaci prostriedok starostlivo premiešať – pretre-
paním obsahu v uzatvorenej nádobe. Na znečistené miesta nanesieme pro-
striedok rovnomerne štetcom alebo hubkou a ponecháme ho pôsobiť po dobu  
cca 10 minút. Po tejto dobe sa rozpustené škvrny a povlak odstráni pomocou 
čistej vody (hubkou alebo kefou). Tieto činnosti opakujeme tak dlho, až odstrá-
nime všetky zvyšky znečistenia. 
Zvislé plochy čistíme od zhora. Pamätajte na zakrytie plôch, kde môže stekať alebo 
odkvapkávať čistiaca tekutina s rozpustenou epoxidovou hmotou. 
Odstraňovanie zvyškov epoxidovej špárovacej hmoty z povrchu ob-
kladov a dlažieb
Pred aplikáciou je potrebné čistiaci prostriedok starostlivo premiešať – pretre-
paním obsahu v uzatvorenej nádobe. Na znečistené miesta nanesieme pro-
striedok rovnomerne štetcom alebo hubkou a ponecháme ho pôsobiť po dobu  
cca 12 hodín. Po tejto dobe sa zvyšky odstraňujú pomocou čistej vody (hubkou 
alebo kefou).
Odstraňovanie epoxidovej výplne špáry u obkladov a dlažieb
Pred aplikáciou je potrebné čistiaci prostriedok starostlivo premiešať – pretre-
paním obsahu v uzatvorenej nádobe. Na znečistené miesta nanesieme pro-
striedok rovnomerne štetcom alebo hubkou a ponecháme ho pôsobiť po dobu  
cca 12 hodín. Po tejto dobe sa zvyšky odstraňujú pomocou vhodného pevného 
nástroja a potom sa špára vymyje čistou vodou (pomocou hubky alebo kefy). 
Tieto činnosti opakujeme tak dlho, až odstránime všetky vrstvy epoxidovej špá-
rovacej hmoty.  

Spotreba
Spotreba záleží od hrúbky a povahy odstraňovaného znečistenia. Pri čistení 
čerstvo položených obkladov a dlažieb je priemerná spotreba cca 1 liter pro-
striedku na 10-20 m².  

Balenie
Plastové nádoby 1 liter.     
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 � Odstraňuje zvyšky špárovacích hmôt z obkladov a dlažieb  

a náradia

 � uľahčuje úplné odstránenie epoxidovej špárovacej hmoty

 � z  keramických a sklenených obkladov a dlažieb

ČISTEN
IE



Dôležité dodatočné informácie
• Pred vlastnou aplikáciou je potrebné urobiť skúšku na menej exponovanom 

povrchu. Táto činnosť má za úlohu zistiť, ako bude daný povrch reagovať na 
čistiaci prostriedok. 

• Zakalenie výrobku je jeho prirodzenou vlastnosťou. 
• Miestnosti, kde bol aplikovaný čistiaci prostriedok je možné prevádzkovať až 

po dôkladnom odvetraní charakteristického zápachu.
• Náradie čistíme čistou vodou ihneď po použití.  
• Nebezpečenstvo. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže 

spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi dýchacie cesty. Obsahuje: ky-
selinu glykolovú a mravčiu. Skladujte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/
dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/
ochranné okuliare/tvárový štít. Pri expozícii alebo keď sa necítite dobre: Okam-
žite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO /lekára/. Pri prehltnutí, 
vyplachujte ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko mi-
nút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené  
a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO /lekára/. PRI STYKU S KOŽOU (alebo  
s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu 
vodou/osprchujte. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. 
Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Riaďte sa pokynmi  
v Karte bezpečnostných údajov.

• 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 stráca nevratne svoje vlastnosti 
pod 0 °C. Nevystavujte priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Neskladujte 
v dosahu tepelných zdrojov, iskrenia a otvoreného ohňa. Nefajčite pri práci 
s preparátom. Nepoužívajte zápalky a zapaľovače. Bez vhodnej ventilácie sa 
môže akumulovať koncentrácia výparov u podlahy a v prípade iniciácie sa 
tieto môžu vznietiť – explodovať – dokonca i na vzdialenosť a vytvára sa tak 
nebezpečenstvo opätovného požiaru. V blízkosti výrobku nesmie dôjsť k elek-
trostatickému výboju. Doba použiteľnosti výrobku 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, tato technická karta sa stáva automa-
ticky neplatná. Aktuálnu technickú dokumentáciu nájdete na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2020-07-08
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