
V11
Odstraňovač mastnôt a
poveternostného znečistenia 

Odstraňovač nečistôt V11

Odstraňovač nečistôt V11 je určený na odstraňovanie odolného znečistenia a škvŕn z 

betónových, ale aj glazovaných, gresových a kovových povrchov.  

Odstraňuje mastnotu spôsobenú olejom z motorových vozidiel, grilovania, ale  takisto 

si poradí so zájdenými nečistotami spôsobenými každodenným používaním, ako sú 

napríklad stopy po pneumatikách, prípadne od rôznych nápojov.  Prípravkom možno 

odstrániť aj odolné znečistenie od trávy, zeminy a plodov ovocia. Taktiež si poradí aj so 

zvyškami fasádnej farby.   Prípravok sa nanáša podľa aplikácie v riedení od 1:1 až po 

1:30 podľa potreby. Pri riedení min. 1:10 nepoškodzuje impregnáciu a je vhodný na 

čistenie povrchov impregnovaných prípravkom V8.  

Aplikácia a postup:
Čistenie realizujeme podľa možnosti pri teplotách okolia min. 15°C a viac. V prípade, 
že ideme používať koncentrovaný prípravok na veľmi odolné znečistenie, je nutné si 
povrch pred aplikáciou prípravku navlhčiť.  
Riedenie prípravku V11 s vodou podľa aplikácie:
- bežné znečistenie (poveternostné, znečistenie od trávy, atď...) 
- mastnoty ( motorový olej, vazelína, znečistenie z grilovania )    
- znečistenie od pneumatík         
- odstraňovanie farieb, lepidiel   
Účinnosť prípravku sa zvyšuje použitím horúcej vody a vyššou  teplotou okolia, min. 
však 15°C. 
Čistenie je vhodné kombinovať s použitím vysokotlakového čističa. 
Na čistenie používame vhodné ochranné rukavice, okuliare a pomôcky ako kefa, mop, 
rozprašovač na aplikáciu prípravku a iné. Pred každým použitím je nutné vykonať test 
na  zlučiteľnosť povrchu. 

Pozor

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po manipulácii 
starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Noste ochranné rukavice. PRI 
KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné 
ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú 
pomoc na etikete). Ak podráždenie očí pretrváva: 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                             
<5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 
<5 % EDTA a jej soli

Výrobca  : HF servis s.r.o. , Plešnice 25,  330 33 ČR

Výrobené pre: CITY STONE DESIGN s.r.o., Areál In Vest 1179, 927 03

Balenie:  Ig230               L VAROVANIE

Odstraňuje mastnotu, zájdené 
nečistoty, stopy po pneumatikách, 
znečistenie od trávy a plodov ovocia. 
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