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WEISS EPO EX 
Odstraňovač epoxidové pryskyřice 

 
1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální čistič bez obsahu VOC. Odstraňuje zbytky a povlaky epoxidové pryskyřice a epoxidová znečištění. 

2 VLASTNOSTI 

 EPO EX je velmi účinný, ale také pachově mírný čistič pro odstraňování zbytků epoxidové pryskyřice. Velmi snadné 
smývání, neboť produkt je velmi dobře  emulgovatelný s vodou.  

EPO EX neobsahuje VOC a je zcela biologicky odbouratelný.  

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro čištění leštěných a hrubých dlaždic, přírodního a umělého kamene jako je žula, rula, pískovec, kamenina apod. 
Použití možné v interiéru i exteriéru. EPO EX může být použit jako přísada do mycího roztoku bezprostředně při 
manipulaci s epoxidovou pryskyřicí a při spárování. Pomocí EPO EX je možné snadno odstranit naschlé ještě 
nevytvrzené zbytky (povlak epoxidové pryskyřice) po spárování. Při dostatečně dlouhé době působení je ovšem 
možné rozpustit také vytvrzené epoxidové zbytky. Produkt je také ideální pro čištění nářadí. 

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
Jako přísada do mycího roztoku: zředit 1:20 až 1:50 se studenou vodou a nanést na povrch a zapracovat jemným 
padem. Houbou vše setřít a povrch přemýt čistou vodou.  
Jako čistič po spárování: Neředěný nanést na čištěný povrch. Maximálně 10 m2 na jeden pracovní krok. Nechat cca 
10-15 minut působit, následně bílým padem rozpracovat a poté roztokem vody s přidáním malého množství 
produktu WEISS Grundreiniger přemýt až do odstranění všech zbytků. Nenechat zaschnout. 
Pro odstranění vytvrzených epoxidových zbytků: Silné vrstvy a kapky pryskyřice nahřát a pomocí ploché škrabky 
odstranit. EPO EX nanést neředěný na čištěný povrch – maximáně 40 m2 na jeden pracovní krok. Podle stupně 
vytvrzení pryskyřice nechat minimálně 30 minut, v případě potřeby až 6 hodin působit. Následně červeným, 
zeleným nebo hnědým padem mechanicky čistit a návazně roztokem vody s přidáním malého množství produktu 
WEISS Grundreiniger přemýt až do odstranění všech zbytků. Nenechat zaschnout, v případě potřeby product 
přidat.  
Čištění nářadí: Neředěný nanést EPO EX štětcem na nářadí a nechat 10-20 minut působit. Následně důkladně 
opláchnout čistou vodou. 
 

5 VYDATNOST 

 1 litr produktu vystačí na cca 5-50 m2 (v závislosti na způsobu použití). 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Na dobře větraném místě, ale chránit před mrazem. Minimální životnost 24 měsíců 
od dodání. 
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7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,10 g/cm3 při 20°C 
Barva: vodově čistá 
Pach: bez zápachu 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 Zamezit kontaktu s plasty a laky. Nebezpečí naleptání. Čištěné plochy až do dokonalého vyschnutí povrchu uzavřít. 
Nářadí, pady a houby po použití vyčistit velkým množstvím vody. 
 
 

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: Benzyl-Alkohol, <5% neionogenní tenzidy. 
Označení nebezpečí dle EU směrnice 1999/45/EG: Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování.  
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. 
Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a 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/

