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WEISS ONEX POWER 
Čistič kamene 

1 POPIS PRODUKTU 

 Silný čistič s obsahem aktivního chlóru účinný proti zelenému povlaku a organickým zabarvením. 

2 VLASTNOSTI 

 Alkalický čistič s aktivním chlórem. Čistí a účinně odstraňuje organická znečištění a zabarvení vzniklá řasami, 
mechy, plísněmi, houbami. Díky bělícímu účinku odstraňuje také zabarvení od květů, listů, bobulí, ovoce, kávy, 
červeného vína, nikotinu, lepenky, dřeva a skvrny od kyseliny tříslové apod. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro čištění téměř všech přírodních a umělých kamenů, jako např. mramor, vápenec, Solnhofenský kámen, žula, 
rula, břidlice, pískovec, betonový kámen a také keramika, kamenina, Cotto apod. v exteriéru i interiéru. Politury 
nebudou narušeny nebo napadeny.   

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 10-25°C. 
Produkt nasprejovat sytě na znečištěný povrch, nechat krátce působit a mechanicky zapracovat kartáčem nebo 
padem. Na závěr opláchnou studenou vodou bez přídavku jakéhokoliv čističe až do odstranění všech zbytků z 
povrchu. U silného znečištění postup zopakovat.  Při bělení velmi odolných nečistot může být nutné nechat 
produkt delší dobu působit. Během doby působení nesmí produkt na povrchu zaschnout, v případě potřeby 
produkt přidat. Při práci v uzavřených prostorách se postarat o důkladné větrání.  
 

5 VYDATNOST 

 0,5 litru vystačí na cca 5 m2 . 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. Skladovat v suchu a chránit před 
slunečním zářením. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Barva: nažloutlá 
Pach: chlorový 
pH hodnota: 11,5 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 Produkt nestříkat na rostliny. Oblečení a jiné UV-nestabilní materiály budou při kontaktu s produktem vyběleny. 
Zamezit kontaktu s pokožkou. 
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9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: Chlornan sodný (<50g/l Cl-aktivní), <5% neionogenní tenzidy. 
POZOR: Nepoužívat společně s jinými produkty. Mohou se vytvořit nebezpečné plyny /chlor)! 
Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí. 
H290 Může být korozivní pro kovy. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 
štít. 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. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… P361+P364 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před 
opětovným použitím vyperte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. 
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 2 podle VwVwS vom 17.5.99. Likvidace podle úředních předpisů. Kontaminované obaly zlikvidujte jako 
samotný produkt. Nekontaminované obaly lze recyklovat. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je 
recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 5 litrů kanystr, 0,5 litru sprejová lahev.  
Ostatní mimořádná balení na poptávku. 
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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. 
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