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EFFLORESCENCE REMOVER 
Prost ředek pro odstran ění solí, vodního kamene, ne čistot od malty a nát ěrů 
z betonu a dlažby  
 

EFFLORESCENCE REMOVER je speciální čistící 
přípravek ze skupiny čistících výrobků PALM CRETE.  

EFFLORESCENCE REMOVER je efektivní a silný čistící 
přípravek pro odstranění usazených a vyluhovaných 
vápenatých solí, graffiti, vodního kamene, nečistot od malty a 
nátěrových hmot z povrchu vyzrálého betonu, dlažby a kamene. 
Výrobek nemá negativní účinky na povrch betonu, cihly nebo 
kamene. 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 
Odstraňuje solné a vápenné výkvěty 

Odstraňuje grafity 

Odstraňuje vodní kámen 

Efektivně odstraňuje zbytky malty a stavebních lepidel 

Nezpůsobuje poškození betonového povrchu 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  
Před použitím výrobku EFFLORESCENCE REMOVER si přečte 
návod na jeho správné použití. Při práci s tímto výrobkem 
dodržujte zásady ochrany zdraví při práci. 

Před samotnou aplikací výrobku EFFLORESCENCE 
REMOVER důkladně smáčejte čištěný povrch čistou vodou. 
NIKDY neaplikujte EFFLORESCENCE REMOVER bez 
předchozího smáčení na suchý povrch! Předejde tak degradaci 
betonového povrchu. 

EFFLORESCENCE REMOVER aplikujte nástřikem nebo 
nátěrem štětcem či tvrdým kartáčem. Výrobek není nutné vtírat 
do povrchu. Nechejte krátce působit a ihned opláchněte čistou 
vodou. V případě potřeby postup opakujte.  

Rychlejšího odstranění nečistot dosáhnete použitím 
vysokotlakých čistících strojů s ohřevem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

BALENÍ 
EFFLORESCENCE REMOVER je dodáván v plastových 
nádobách o objemu 5 litrů, 1 litr a 0,5 litru. 

SPOTŘEBA 
EFFLORESCENCE REMOVER ……4 – 10m2/litr. Spotřeba je 
pouze orientační. Může se lišit v závislosti na druhu a intenzitě 
znečištění a na pórovitosti čištěného povrchu. 

SKLADOVÁNÍ 
Uchovávejte na suchém a stinném místě. Nevystavujte vysokým 
teplotám ani mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

ROZPUSTNOST VE VODĚ 
Nerozpustný 

ZÁPACH 
Bez zápachu 

ZABARVENÍ 
Čirá až mírně nažloutlá kapalina 

BIOLOGICKÉ VLIVY 
Biologicky rozložitelný  
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE ČNOST  
Při práci s výrobkem EFFLORESCENCE REMOVER dodržujte 
zásady ochrany zdraví při práci. Po dobu jeho použití nekuřte a 
nepijte. V případě zasažení očí, vyplachujte důkladně vodou po 
dobu 10 minut. 
Přípravek není vhodný pro dlouhodobý styk s kůží. Používejte 
ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. 
 
 

 


