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MALTOČISTIČ 

 

 

Použití 
 čištění podkladů a povrchů od vápna, cementu a výkvětů 
 čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, obkladů, dlažby a keramiky 

 

Výhody 

 účinný na cement a vápno  oživuje vzhled zašlých povrchů 

 vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001 

 

Pracovní postup 
 

Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou – do nasycení, přebytečná voda se odstraní. 
Přípravek se napřed naředí podle druhu materiálu a stupně znečištění (viz Dávkování). Před vlastním 
čištěním je nutné na malé zkušební ploše provést ověřovací praktickou zkoušku, že roztok nepoškozuje 
čištěný podklad. Pokud je jakákoliv známka, že je zkušební povrch roztokem napaden, omyje se velkým 
množstvím vody a vyzkouší se slabší roztok. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat materiálům z terasa, 
mramoru, vápenopískových cihel apod., u kterých dochází k napadení povrchu kyselinou. Připravený  
a odzkoušený roztok se důkladně vetře štětcem do čištěného podkladu a po několika minutách 
působení se mechanicky odstraní houbou, kartáčem nebo hadříkem. Povrch nesmí zaschnout. 
Nakonec se čištěný povrch důkladně opláchne/omyje vodou. Pokud se nepodaří odstranit všechny 
skvrny, postup se opakuje. 
 

Technické údaje  

 Složení   aktivní kyseliny, detergenty 

 Vzhled  bezbarvá kapalina 

 pH <2 

 Účinnost  rozpouští vápenaté soli, cement, železité pigmenty 

 Dávkování 120-500 ml přípravku / 500 ml vody 

 Spotřeba  cca 0,25 l naředěného roztoku / m2 

 Aplikační teplota 5 °C až 25 °C 

 Skladovatelnost 5 let od data výroby 

 
Upozornění 
Přípravek není plně účinný na zaschlá cementová lepidla nebo dvousložkové cementové směsi. 

 
Čištění 
Použité nářadí ihned po použití umyjte vodou. 
 

Skladování 
V původním balení při +5 °C až +30 °C, chráněném před slunečním svitem, nesmí zmrznout 
 

MALTOČISTIČ je kapalný, kyselý prostředek na čištění ve stavebnictví na bázi aktivních kyselin.  
Je určen pro profesionální i spotřebitelské použití. 
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Bezpečnost 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H290 Může být korozivní pro kovy. 
H315 Dráždí kůži.  
 
Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P280 Používejte 

ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním 

oprávněné osobě.  
 

Přepravní pokyny – UN 1789, obalová skupina III, omezené množství LQ 5 L. 
 

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce. 
 

Balení 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich 
výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. číslo: 2700522 Maltočistič 1 kg 
obj. číslo: 2700524 Maltočistič 5 kg 
obj. číslo: 2700525 Maltočistič 10 kg 
obj. číslo: 2700526 Maltočistič 20 kg 
 


