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OIL REMOVER 
Prost ředek pro odstran ění mastnoty z povrchu vyzrálého betonu a dlažby  
 

OIL REMOVER je silný koncentrát zelenavého odstínu, 
který se používá pro odstranění mastnoty a skvrn od nafty, oleje 
a benzínu z betonových povrchů, zámkové dlažby a kamene. 
Výrobek je vhodný také na odstranění mastnoty živočišného a 
rostlinného původu. 

Výrobek OIL REMOVER patří do skupiny efektivních čistících 
přípravků PALM CRETE , používaných před trvalou impregnací 
pórovitých betonových povrchů OIL REMOVER. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 
Okamžitý účinek 

Biologicky odbouratelný 

Šetrný k životnímu prostředí 

Bezpečná a jednoduchá aplikace 

Nezpůsobuje korozi betonu 

Netoxický 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  
OIL REMOVER se aplikuje přímo na znečištěnou plochu 
v dostatečném množství tvrdým štětcem nebo kartáčem. U 
znečištěných velkých ploch je možné OIL REMOVER aplikovat 
pomocí nástřiku vhodným postřikovačem. Pro zvýšení čistícího 
účinku je vhodné zasaženou oblast nejprve důkladně smáčet 
vodou. 

Aplikovaný výrobek OIL REMOVER se vetře krouživými pohyby 
kartáčem, případně kartáčovacím strojem, do čištěného 
povrchu. 

Pro zvýšení efektivity a čistícího účinku nechejte výrobek 
působit alespoň 20 minut. Poté výrobek OIL REMOVER řádně 
opláchněte z povrchu tlakovou vodou nebo vodou z konve či 
zahradní hadice. K oplachu není nezbytně nutné požívat horkou 
vodu. 

Pro odstranění slabého znečištění mastnotou, je možné výrobek 
ředit destilovanou vodou dle potřeby. Se snižující se 
koncentrací však klesá účinnost čistícího přípravku. 

Silné, hluboké a dlouhotrvající znečištění může vyžadovat 
opakovanou aplikaci, a to i v případě použití koncentrovaného 
přípravku.  

U odstranění mastnot z povrchů z obalové směsi (asfaltu), 
nenechávejte přípravek působit na povrch déle než 5 minut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

BALENÍ 
OIL REMOVER je dodáván v plastových nádobách o objemu 5 
litrů, 1 litr a 05 litru. 

SPOTŘEBA 
OIL REMOVER ……6 – 8 m2/litr. Uvedená spotřeba je pouze 
orientační a může se lišit dle povahy a intenzity znečištění. 

SKLADOVÁNÍ 
Bez specifikace 

ROZPUSTNOST VE VODĚ 
Rozpustný 

ZÁPACH 
Bez zápachu 

ODSTÍN 
Zelenavá kapalina 

BIOLOGICKÉ VLIVY 
Biologicky odbouratelný  
 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPE ČNOST  
OIL REMOVER uchovávejte mimo dosah dětí. 

V případě kontaktu s kůží nebo očima, omyjte zasažené místo 
dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte štítek 
z obalu. 

Při aplikaci dodržujte zásady ochrany zdraví při práci a noste 
ochranné brýle a vhodný pracovní oděv. 

 

 


