
 
 

                 
 
 
 

prostředek na odstranění betonu, malty, cementu 
 

❖ odstraňuje  nánosy  betonu,  malty,  cementu 
❖ rozpouští  močový  kámen 
❖ působí  okamžitě  
❖ vodou  ředitelný 
❖ renovuje kamenné povrchy a dlažby 
❖ nepoškozuje  techniku  a  zařízení 

 

POPIS:  
STONCLEAN je kyselý čisticí prostředek na odstranění i větších nánosů vápenatých usazenin, 
betonu, malty, cementu. 
 

POUŽITÍ:  
STONCLEAN svou účinností usnadní pracovní postupy v úklidových a stavebních firmách, 

betonárkách. Při úklidech před předáním staveb na čištění podlahových ploch, parapetů, zárubní, 
čištění nářadí, strojního zařízeni, automobilové techniky a domíchávačů v betonárkách. 

STONCLEAN použijete i při čištění kamenných povrchů, dlažby a rozpuštění močového kamene 

v pisoárech. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ:  
STONCLEAN je vodou ředitelný až do poměru 1:50. Aplikace je možná postřikem, nořením nebo 

štětcem. Naneste na čištěný povrch, nechte působit, povrch vydrhněte kartáčem a opláchněte 
dostatečným množstvím vody. Na větší vrstvy malty a betonu aplikaci opakujte, nebo pokud je to 
možné, nejprve nános odstraňte mechanicky, urychlíte celkový proces likvidace nečistot.  
NEPOUŽÍVEJTE NA HLINÍK, GALVANIZOVANÉ POVRCHY, ZINEK A NEREZ OCEL. 
  

-Při práci používejte ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
-Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
-Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 
 

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním 
listu a na etiketě.  
 

TECHNICKÁ DATA:  Typ:  koncentrovaný kyselý čisticí prostředek 

     Vzhled:  červená kapalina 
     Zápach: pichlavý 
     Hodnota pH:  < 2 
     Rozpustnost: ve vodě rozpustný 
     Hořlavost: nehořlavý 
BALENÍ:     20l kanystr  (obj. č. 107025) 
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ 
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití. 

 

GEMSTONED s.r.o. 
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice 

Tel.: +420 724 312 903 
e-mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz 
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