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WEISS EXTRA.KT 
Speciální pasta - odstraňovač olejů, tuků a silikonu 

 
1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální pasta. Rozpouští oleje, mastnoty, tuky a migraci změkčovadel ze silikonu (zabarvení krajových zón). 

2 VLASTNOSTI 

 Velmi účinná pasta. Rozpouští a extrahuje oleji, mastnotami, vosky a silikonovými změkčovadly vzniklá zabarvení, 
která jsou hluboce vtažená do kamene. Je ideální na mastné skvrny na kuchyňských pracovních deskách a stolech, 
skvrny od vosku na pomnících. Má vynikající účinek na odstraňování migrovaných změkčovadel od nevhodně 
použitých spárovacích silikonů.  

Čistící účinek probíhá samovolně ve třech krocích: 

Krok 1: Tekuté účinné látky pasty EXTRA.KT proniknou do kamene a rozpustí uvnitř nečistoty. 

Krok 2: Pasta začíná samovolně vysychat a přeměňuje se na prášek. 

Krok 3: Vzniklý prášek natáhne díky kapilárnímu účinku do sebe rozpouštědla společně s rozpuštěnými nečistotami 
a vytáhne je z kamene ven.  

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro všechny přírodní a umělé kameny jako je žula, rula, keramika, kamenina, betonové kameny apod.  

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Nanést na suchý povrch kamene, teplota zpracování 5‒25 °C. Povrchové nečistoty se musí odstranit mechanicky. 
Pečlivě odstraňte přebytky vosku špachtlí, vystřihněte nepotřebný silikon.  
Na skvrnu naneste EXTRA.KT o tloušťce nejméně 5 mm. Teprve po úplném vyschnutí (několik hodin) zameťte 
vzniklý prášek z povrchu. Během použití chraňte místo před deštěm. V případě potřeby aplikaci opakujte. Nakonec 
opláchněte místo vodou. Nádobu znovu pečlivě uzavřete.  
U velmi odolných nečistot je možné účinek pasty EXTRA.KT prodloužit zakrytím místa hliníkovou fólií. Musí být 
ovšem zajištěno, aby mohla pasta EXTRA.KT ještě schnout.  Do fólie proto nadělat odpovídajícím způsobem díry a 
tak k ní přivést vzduch. Také v tomto případě platí, že celý proces je ukončen až po dokonalém vyschnutí pasty 
EXTRA.KT. Při velkoplošném použití je nutné se postarat o důkladné větrání prostoru. 
 

5 VYDATNOST 

 750 ml vystačí na cca 0,4 -0,6 m2. 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. V chladu a suchu. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. EXTRA.KT může být 
použita také po uplynutí této životnosti tak dlouho, dokud není v nádobě zaschnutá. 
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7 TECHNICKÁ DATA 

 Forma: pasta 
Barva: bílá 
Pach: po rozpouštědlech 
pH hodnota: nelze určit 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 Choulostivé povrchy jako guma, PVC a také lakované povrchy mohou být pastou napadeny.  
 

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: hydroxid sodný, neionogenní tenzidy. 
Označení nebezpečí dle EU směrnice 1999/45/EG: Symbol nebezpečí GHS 02, GHS 08 – Nebezpečí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403 Skladujte na dobře 
větraném místě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a předložte etiketu nebo tento list. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Upotřebený EXTRA.KT zlikvidovat ve sběrných místech pro nebezpečný odpad. 
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 0,25 l a 0,75 l dóza  
Ostatní mimořádná balení na poptávku. 
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Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní partner pro ČR a SR 
WEISS Steinpflege        floorcolor s.r.o. 
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.      Práče 211, 671 61 Práče 
Telefon: +43  (0) 7748 3227 1       Telefon:  +420 / 515 227 272 
info@weiss.sc · www.weiss.sc      info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich 
produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší 
odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný 
účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku.  Z výše 
uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 

http://www.weiss.sc/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.c/

