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IMESTAIMESTAIMESTAIMESTA®®®®  C 3  C 3  C 3  C 3
kyselý čistič   kyselý čistič   kyselý čistič   kyselý čistič       

    
CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika    

Čirá kapalina na bázi kyseliny chlorovodíkové.  
 

PoužitíPoužitíPoužitíPoužití    

Čistič je určen k odstranění nečistot a nánosů 
(cementu a vápna) z různých podkladů např. cihelné 
dlažby. 
 

Zpracování Zpracování Zpracování Zpracování     

Čistič se nanese štětcem a nechá se působit. Podle 
potřeby se aplikace opakuje. Po vyčištění plochy 
nechat uschnout a následně důkladně umýt čistou 
vodou. Při aplikaci zakrýt kovové předměty - přípravek 
obsahuje kyselinu chlorovodíkovou – nebezpečí 
koroze. Zanechává neodstranitelné skvrny. 
 
Technické parametryTechnické parametryTechnické parametryTechnické parametry    

vzhled – průhledná kapalina 
pH 2 
 

BaleníBaleníBaleníBalení    

PE obaly 1 kg , 10 kg 
 

SpotřebaSpotřebaSpotřebaSpotřeba    

0,1 až 0,2 kg/m2 
Pro zjištění skutečné spotřeby doporučujeme udělat 
zkušební aplikaci. 
 
SkladováníSkladováníSkladováníSkladování    

Maximálně 6 měsíců od data výroby, v původním 
vzduchotěsném obalu při teplotách 0°C až +25°C. 
Nesmí zmrznout. Nádoby nesmí být vystaveny 
přímému působení tepla (neskladovat na slunci). 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ekologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práce    

Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.   
Xi   Dráždivý.  

R 36/38  Dráždí oči a kůži. 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
S 36/37/39Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  
S  46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení.  
Pozor na výpary – dostatečně větrat. 
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 
litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou.   
Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list, 
bezpečnostní list  nebo etiketu výrobku. Při práci je 
nutno používat ochranné rukavice, ochrannou masku 
určenou pro kyselé výpary, brýle nebo štít,  ochranný 
oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická 
pravidla. 
Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a 
zákona č.185/2001Sb. / Zákon o odpadech. Viz. 
bezpečnostní list. 
 
  

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení 

jakosti dle ISO 9001. 

 

 
 


