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Popis výrobku 
 Maltočistič  je kvapalný kyslý prostriedok na čistenie 
škvŕn od vápna a cementu z betónu, kameňa, tehelného 
muriva, dlažby, dlaždíc a keramiky. Je určený na 
profesionálne použitie. 
 

Oblasti použitia 
 Maltočistič sa používa na čistenie betónu, kameňa, 
tehelného muriva, dlažby, dlaždíc a keramiky od vápna, 
cementu a výkvetov. 
 Maltočistič je vhodný aj na oživenie vzhľadu týchto 
povrchov. 
 Maltočistič nie je určený na použitie na leštené 
vápence a mramory. 
 

Vlastnosti 
Aktívne zložky: anorganické kyseliny 
Vzhľad:  bezfarbá kvapalina 
Merná hmotnosť: 1,08 kg / l 
pH:  < 1 
Vzájomná zlučiteľnosť: rozpúšťa uhličitan vápenatý, 
cement a železité pigmenty 
 Môže odstrániť farbu z pigmentovaného betónu a 
bude taktiež leptať betónové povrchy, ak bude použitý 
neriedený.  
 

Návod na použitie 
 Príprava podkladu: 
 Čistený podklad sa najskôr dôkladne navlhčí vodou 
do nasýtenia,  prebytočná voda sa odstráni. 
 Príprava výrobku na použitie: 
 Maltočistič sa pred nanášaním riedi vodou v pomere 
1:1 až 1:6 podľa druhu materiálu a stupňa znečistenia. 
Všeobecné riedenie: Maltočistič sa riedi v pomere  1:4 
s vodou. 
Teraso, mramor, vápenno-pieskové tehly, dlažba na 
báze vápenca a cementu: Maltočistič sa riedi v pomere  
1:6 s vodou. 
Potrubie, kovové lešenie a náradie sa čistí neriedeným 
prípravkom. 
 Nanášanie: 
 Pred vlastným použitím je vždy potrebné najskôr 
vykonať na malej ploche praktickú skúšku zriedeným 
výrobkom, pre overenie, či pri danom riedení Maltočistič 
nepoškodzuje podklad.  Ak je akákoľvek známka, že je 
skúšaná plocha napadnutá kyselinou, umyje sa hojným 
množstvom čistej vody a vyskúša sa slabší roztok. 
 Pripravený roztok sa dôkladne votrie štetcom do 
čisteného podkladu a nechá pôsobiť tak dlho, pokým sa 
rozpúšťajú škvrny. Prípadne sa podklad mechanicky 
očistí hubou, kefou, textilom a pod. 
 Po každej aplikácii by povrch mal byť dobre 
opláchnutý hojným množstvom čistej vody. Nenechajte 
povrch zaschnúť pred jeho oplachovaním. 
 Opakujte postup, ak je to nutné, pokým všetky 
škvrny nie sú odstránené. 
 Výdatnosť: 
 Približne 4 m

2
 / l (rozumie sa nariedeného roztoku).  

  
Ochrana zdravia a bezpečnosť 

 Maltočistič nie je pri správnom použití zdraviu 
nebezpečný. Vyhnite sa styku s pokožkou alebo očami 
a mali by sa používať ochranný odev, rukavice, okuliare 

a prostriedok na ochranu dýchacích orgánov pred 
kyslými výparmi (v uzatvorených priestoroch). 
 Maltočistič je kyslej povahy. Dráždi oči a pokožku. 
 Prvá pomoc: 
Oči: Ihneď vyplachujte vodou najmenej 10 minút. 
Vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú. 
Pokožka: Umyte pokožku dôkladne vodou a mydlom. 
Odstráňte postriekaný odev. 
Vdýchnutie: Odstráňte z expozície, odpočiňte a zostaňte 
v teple. 
Požitie: Vypláchnite ústa a vypite veľa vody alebo jedlej 
sódy. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky 
pretrvávajú. 
Rozliatie: Zabráňte priamemu vstupu neriedeného 
výrobku do vodných zdrojov. Neutralizujte výrobok 
bezvodou sódou alebo iným alkalickým materiálom. 
 

Balenie a skladovanie 
 Obaly po 5 a 25 litroch. 
 Skladovateľnosť neobmedzená v originálne 
uzatvorených obaloch, v nezamŕzajúcich podmienkach. 
Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym 
slnečným žiarením. 


