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ODSTRAŇOVAČ SKVRN – SPOT REMOVER MANGIA MACCHIA
Pasta pro odstraňování skvrn na umělých i přírodních kamenných materiálech
Popis přípravku
MANGIA MACCHIA je speciální pasta na odstraňování skvrn z přírodních
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i umělých kamenných povrchů, jako je mramor, žula, vápenec, břidlice
beton, cement, teraco, pálené cihly, nebo keramika. Odstraní většinu
viditelných skvrn způsobených olejem, průmyslovými i potravinovými
tuky, vínem, kávou apod. Její chemické složení umožňuje hloubkovou
absorpci i mimořádně odolných a hluboko usazených skvrn.
Je doporučován pro ošetření a očistu kamenných doplňků jak v interiérech
tak i exteriéru.
Velmi vhodný na čištění památkových objektů a artefaktů.

Technické údaje

Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20 °C
Rozpustnost ve vodě
pH
Biodegrabilita
Skladování při 20 °C

Pasta
Šedá
Charakteristický
1,10 ± 0,02 Kg/lt
Rozpustný v každém poměru
8,2 ± 0,2
Není uvedeno
Po dobu 12 měsíců v původním balení

Instrukce k použití

Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 5-30°C. V případě podlahového vytápění je třeba topení vypnout a čekat, až se
podlaha ochladí. Naneste rovnoměrně na odstraňovanou skvrnu vrstvu pasty o tloušťce přibližně 5 mm za pomoci dřevěné,
nebo plastové špachtle. Po nanesení pasty na odstraňovanou skvrnu překryjte ošetřované místo plastovou folií (například
polyetylenovou nebo potravinovou) tak aby přípravek mohl působit ve vlhkém prostředí, bez vyschnutí. Vytvořená vlhkost
umožňuje, aby si pasta zachovala měkkou konzistenci a zlepšuje tak absorpci špíny do skvrny. Po uplynutí dvou až tří hodin
odstraňte fólii a nechce prostředek volně oschnout. Po uschnutí (přibližně 8-10 hodin, podle konkrétní teploty prostředí)
se pasta přemění v prášek bělavé barvy. Prášek zameťte a zbytky prostředku odstraňte pomocí zásaditého čističe (například
LEM-3 ) čisté vody a kartáče. Udělejte si před finálním použitím test aplikace k určení četnosti a spotřeby.
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Aplikační nářadí

Špachtle

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném
místě nebo vzorku.
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ODSTRAŇOVAČ SKVRN – SPOT REMOVER MANGIA MACCHIA
Doporučení k použití
•
•
•
•
•
•

Přípravek lze před použitím nepatrně zředit vlažnou destilovanou vodou (do jogurtové konzistence).
Před použitím důkladně přípravek rozmíchejte plastovou, nebo dřevěnou špachtlí.
Dbejte, aby pasta dokonale přilnula k ošetřovanému povrchu.
Postup je možné opakovat, dokud skvrna zcela nezmizí a problém není zcela vyřešen.
Nanášejte na povrch, pokud možno rovnoměrnou vrstvu přípravku.
Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.
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Ošetřované povrchy

Mramor, žula, pálená cihla, cement, břidlice, beton, neglazovaná keramika, kamenina, teraco

Spotřeba

Výrobek je určen k čištění mimořádně odolných skvrn, a proto by měl být nanášen pouze na poškozená místa.
V případě běžných, větších znečištění používejte tekuté čistící přípravky (například ULTRA STRIPPER ).
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Údržba povrchu

Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu, je doporučeno používat mytí s voskováním L&L.
Po odstranění nečistot doporučujeme, opětovně ošetřované místo znovu naimpregnovat
nebo jinak ochránit. Je nutné sledovat účinnost a případně zopakovat postup podle potřeby.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

12 kelímků po 250 mililitrech; 15 nádob po 1 litru, 1 kyblík o 5 litrech.
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními
a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci. Balení je přizpůsobeno
předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy
naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
3204.90.00
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