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ČISTIČ DLAŽEBNÍCH KAMENŮ 1 

Technický list 

 

SYMBOL pH 

DS-07 14 

 

Velmi pěnivý přípravek určený k odmašťování a důkladnému čištění dlažebních kostek od ropného 
znečištění jako je olej, maziva, dehtové látky, paliva apod. 

Doporučeno k využití pro silně znečištěné povrchy v blízkosti dílen, výrobních hal, čerpacích stanic, 
parkovišť, garáží apod. 

Produkt je koncentrát - bifase. 

APLIKACE: 

- dlažební žulové kostky a kameny. 

SLOŽENÍ: 

- <12% hydroxidu sodného; 

- 5 až 15% neionogenních povrchově aktivních látek; 

- <5% fosfonátů; 

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné. 

VYUŽITÍ: 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy a důkladně promíchejte 
koncentrát. 
Použijte výrobek s ředěním 5-10% (500-1000 ml / 10 l vody). 
Postříkejte povrch postřikovačem nebo pěnovou trubicí. 
Nechte 5-15 minut působit a poté vše opláchněte vysokotlakou horkou vodou (70-80 ° C). Po 
důkladném vyčištění neutralizujte povrch horkou vodou, což zpomalí proces opětovného znečištění. 
 

Upozornění: vynikajícího účinku je dosaženo při čištění povrchu vodní parou o teplotě až do 130 ° C. 



YABOK s.r.o.  
5. Května 267/51 
289 23  Milovice 
www.tenzi.cz 
IČO: 27204235 
DIČ: CZ27204235 

   

tel.: +420 792 333 565                
email: prodej@yabok.cz 
 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

NEBEZPEČNÝ 

 

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 

- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

- PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži  
vodou (nebo sprchou). 

- Okamžitě volejte lékaře. 

- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud 
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování. 

- Uložte pod zámkem. 

SPOTŘEBUJTE DO:  

36 měsíců od data výroby. 

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.  

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý 
obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci. 

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou. 

 

 

 


