
TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI 
 

  ČISTIČ KOC                          
    GEL PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENNÝCH POVLAKŮ 

    český výrobek 
__________________________________________________________
_____ 
 
Doporučené použití 
Kyselý čistící prostředek, vhodný k odstraňování vápenných a cementových povlaků a 
vápenných nátěrů. Spolehlivě odstraňuje i nitrátové výkvěty. K čistění kyselinovzdorných 
silikátových materiálů, jako žuly, křemičitého pískovce, kameniny aj. Postup snímání nečistot 
je postupný, umožňuje např. selektivní ponechání žádoucí patiny stáří.  
 
 
Charakteristické vlastnosti 
Kyselý gelovitý, neobsahuje žádné anorganické složky včetně kyseliny chlorovodíkové a 
derivátů kyseliny fluorovodíkové. Jeho složkami jsou pouze organické kyseliny s 
komplexotvornými vlastnostmi, které zaručují i odstranění některých barevných nečistot 
způsobených kovovými sloučeninami. Obsahuje biologicky odbouratelný tensid. Vzhledem k 
čistě organickému složení působí pomaleji než odstraňovače obsahující kyselinu 
chlorovodíkovou a fosforečnou, ale nepoškozuje podklad a nezanechává  škodlivé sole. 
 
 
Technická data 
barva            čirá 
pH               cca 1 
hustota         1,14 g/ml 
 
 
Příprava podkladu 
Před započetím aplikace mechanicky odstranit uvolněné součásti znečistění. 
 
 
Pokyny pro aplikaci 
Prostředek je připraven k okamžitému použití. V dostatečném množství a opakovaně se 
nanáší na důkladně namočený podklad. Nechá se působit 10 až 60 minut podle tloušťky 
odstraňované vrstvy za současné mechanické pomoci. Po očištění se důkladně omyje vodou 
nejlépe tlakovou. 
Postup je zpravidla nutno opakovat vícekrát. 
 
 
Klimatické podmínky 
Čištění je vhodné provádět při teplotách +5 - 250C.  
 
 
Čistění nářadí 
Omytím vodou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokyny pro zacházení, skladování, bezpečnost práce 
 
 Přípravek obsahuje: Kyselina octová ( Indexové číslo: 607-002-00-6 ) 

 

Signální slovo:   NEBEZPEČÍ                  
 
Standardní věty o nebezpečnosti:  
H226 Hořlavá kapalina, páry  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:  
P260 Nevdechujte páry 
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 
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení 
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. 
 
 
 
 
Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů  smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy 
EKO-KOM, zákaznické číslo  EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených 
místech. 
 
Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel 
dodržovat na vlastní odpovědnost. 
 
Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování  zajména odbornými 
firmami a restaurátory.  
 
 
 
 
 
 
 

Výroba a prodej:   AQUA obnova staveb s.r.o, Pod Rybníkem 19, 25261 Dobrovíz  
 

Tel.: +420 257 312 636          www.aquabarta.cz            email: aquabarta@aquabarta.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Dobrovízi 11.02.2021                                               Dr. Ing. Jiří Rathouský, DrSc.                                                                                                                                                           
                                                                                        Ing. Arch. Jan Bárta                                                         
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