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Čistič jemné kameniny a dla�by 

 

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN 

3101 1 l 10 Stück FR1 4002849000582 

3105 5 l 1 Stück FR5 4002849002807 

3110 10 l 1 Stück FR10 4002849000612 

31200 200 l 1 Stück FR200 4002849004634 

 

Pro jemnou kameninu, obklady a v�echny hladké, lesklé povrchy 

� čistí 100% bezezbytkově 

� rozpou�tí tuky a zneči�tění 

 
 

 

Rozsah pou�ití: Vhodné pro vnitřní a venkovní prostory. Patina-Fala
®
 Feinsteinzeugreiniger je 

silný čisticí prostředek pro ka�dodenní pou�ití. Při správném dávkování působí velmi účinně ve 

vnitřním i venkovním prostoru, ani� by zanechával zbytky nebo �mouhy. I na hladkém 

umělohmotném povrchu lze dosáhnout optimálního povrstvení a tím i vyči�tění. 

Lze pou�ít např. na jemnou kameninu, nástěnné obklady, glazované kamenné podlahy, 

mozaiky, mramorové podlahy, parapety, sanitární předměty, sklo, dveře a umělohmotný 

nábytek. 

Skladování a přeprava: Skladujte a přepravujte v chladu, nikoliv v�ak v mrazu. 

Spotřeba: 1 l vystačí podle zneči�tění na cca 400 - 500 m
2
.  

Návod ke zpracování: Podle míry zneči�tění přidejte do nádoby 50-100 ml čističe na jemnou 

kameninu Patina-Fala
®
 Feinsteinzeugreiniger do 8 l vody (ne horké), nakonec potřete příslu�né 

plochy vhodnou tkaninou určenou pro úklid, příp. mopem, a nechejte uschnout (dodatečné 

omytí čistou vodou není nutné).  

U jemné kameniny doporučujeme provést dodatečný oplach (Části povrchu se navlhčí vodou. 

Nakonec se hladkou utěrkou nebo vhodným čisticím přístrojem odstraní uvolněná �pína). 

Vhodné i pro čisticí automaty. 

Dodatečný pokyn: Prostředek Patina-Fala
®
 Čistič jemné kameniny a dla�by lze pou�ívat 

vzhledem k jeho vysoké koncentraci a čisticí síle pouze zředěný. Patina-Fala
®
 

Feinsteinzeugreiniger je �etrný k �ivotnímu prostředí a snadno biologicky odbouratelný. 

 
 

 

V�echny výrobky systému Patina-Fala
®
 lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala

®
 

garantuje nejvy��í kvalitu. Na �kody způsobené �patnou aplikací nelze uplatňovat záruku. 
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Bezpečnost  

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo �títek výrobku. Uchovávejte mimo dosah 

dětí. PŘI ZASA�ENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

 

 

Upozornění na nebezpečné situace  

Způsobuje vá�né podrá�dění očí. 


