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TECHNICKÝ LIST 

Maltočistič 
čisticí  prostředek na skvrny od vápna a cementu 

 Maltočistič je kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn od vápna a cementu 
z betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky. Je určen pro profesionální 
použití. 
  
POUŽITÍ: 

 Maltočistič se používá k čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic 
a keramiky od vápna, cementu a výkvětů. Maltočistič je vhodný i pro oživení vzhledu těchto 
povrchů. Maltočistič není určen pro použití na leštěné vápence a mramory. 
 
VLASTNOSTI: 
Aktivní složky:  anorganické kyseliny 
Vzhled:   bezbarvá kapalina 
Měrná hmotnost:  1,08 kg / l 
pH:    < 1 
Vzájemná slučitelnost: rozpouští uhličitan vápenatý, cement a železité pigmenty 
Může odstranit barvu z pigmentovaného betonu a bude také leptat betonové povrchy, jestliže 
bude použit neředěný.  
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Příprava podkladu: 
Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou do nasycení,  přebytečná voda se odstaní. 
Příprava výrobku pro použití: 
Maltočistič se před nanášením ředí vodou v poměru 1:1 až 1:6 podle druhu materiálu a stupně 
znečištění. 
Obecné ředění: Maltočistič se ředí v poměru  1:4 s vodou. 
Teraso, mramor, vápenopískové cihly, dlažba na bázi vápence a cementu: Maltočistič se ředí 
v poměru  1:6 s vodou. 
Potrubí, kovové lešení a nářadí se čistí neředěným přípravkem. 
 
Nanášení: 
Před vlastním použitím je vždy třeba nejdříve provést na malé ploše praktickou zkoušku 
zředěným výrobkem, pro ověření, zda při daném ředění Maltočistič nepoškozuje podklad.  
Pokud je jakákoli známka, že je zkoušená plocha napadena kyselinou, omyje se hojným 
množstvím čisté vody a vyzkouší se slabší roztok. 
Připravený roztok se důkladně vetře štětcem do čištěného podkladu a nechá působit tak 
dlouho, dokud se rozpouštějí skvrny. Případně se podklad mechanicky očistí houbou, 
kartáčem, textilem apod. 
Po každé aplikaci by povrch měl být dobře opláchnut hojným množstvím čisté vody. 
Nenechte povrch zaschnout před jeho oplachováním. 
Opakujte postup, pokud je to nezbytné, dokud všechny skvrny nejsou odstraněny. 
Vydatnost: 
Přibližně 4 m

2
 / l (rozumí se naředěného roztoku).  

  
 
 
 



SanaP  
Plastifikační a provzdušňovací přísada do malt a betonů 

TDS  S006-01-CZ  Strana 2 z 2 
 3.2007 

SELENA Bohemia, s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02 
Telefon: +420 416 837 387 Fax: +420 416 837 401, e-mail: info@tytan.cz  www.tytan.cz 

LOGISTICKÉ INFORMACE 
 
Obaly po 5 a 25 litrech. 
Skladovatelnost neomezená v originálně uzavřených obalech, v nezamrzajících podmínkách. 
Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. 
 
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ OPAT ŔENÍ 
Maltočistič není při správném použití zdraví nebezpečný. Vyhněte se styku s pokožkou nebo 
očima a ochranný oděv, rukavice, brýle a prostředek k ochraně dýchadel před kyselými 
výpary (v uzavřevých prostorách) by měly být používány. 
Maltočistič je kyselé povahy. Dráždí oči a pokožku. 
První pomoc: 
Oči: Ihned vyplachujte vodou nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže 
příznaky přetrvávají. 
Pokožka: Umyjte pokožku důkladně vodou a mýdlem. Odstraňte potřísněný oděv. 
Vdechnutí: Odstraňte z expozice, odpočiňte a zůstaňte v teple. 
Požití: Vypláchněte ústa a vypijte spoustu vody nebo jedlé sody. Vyhledejte lékařskou 
pomoc, jestliže příznaky přetrvávají. 
Rozlití: Zabraňte přímému vstupu neředěného výrobku do vodních zdrojů. Neutralizujte 
výrobek bezvodou sodou nebo jiným alkalickým materiálem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace zde obsažené jsou nabízeny v dobré víře založené na výzkumu f. Selena a měly by 
být přesné. Nicméně, protože podmínky a způsob použití výrobku jsou mimo naší kontrolu, 
tyto informace by neměly být použity jako náhrada za zákaznický test, které zjištují, že 
výrobky Seleny jsou plně vyhovující pro naše konkrétní použití. Selena pouze zaručuje, že 
výrobek splňuje konkrétní prodejní normy. Náprava při porušení této záruky je omezena na 
navrácení peněz, nebo za výrobek jiný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznává všechny 
jiné záruky požadované za špatné použití nebo prodej výrobku. Selena neuznává odpovědnost 
za žádná náhodná poškození. Návrhy na použití by nesmějí být použity pro porušování 
patentu.  


