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TECHNICKÝ LIST 
 
 

Název výrobku:  CARE KIT NATURAL STONE – sada na ošetření 
přírodního kamene 

 
Sada obsahuje: 

• Briotop: univerzální čistící prostředek / 150 ml sprej 

• Bravo Degreaser: koncentrovaný odmašťující zásaditý přípravek na důkladné vyčištění 

kamene / 150 ml sprej 

• Skudo Universal: impregnace na vodní bázi k ochraně kamene (zdravotně nezávadná 
dle EC 1935/2004 / 150 ml lahvička 

 

 

Návod na použití: 

 

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA: 

• Pomocí přípravku Briotop: universální čistící prostředek. 

• Briotop je univerzální čistící prostředek pro každodenní použití jednoduchým a rychlým 

způsobem na všechny druhy kamene.  

• Nastříkejte přípravek na povrch kamene, nechte několik minut působit a setřete/vyleštěte 

povrch čistým hadrem. 

 

DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ: 

• Pomocí přípravku Bravo Degreaser: koncentrovaný odmašťující zásaditý přípravek na 

důkladné vyčištění kamene. 

• Použijte při větším znečištění, kde nestačí Briotop. Jedná se zejména o skvrny po vosku, 
barvách, oleji, mastnotám apod. 

• Nastříkejte přípravek na povrch a rozetřete vlhkým hadrem. Nechte pár minut působit a 

opláchněte povrch vodou a umyjte čistým hadrem. Případně postup opakujte. 

 
 

OCHRANA KAMENE: 

• Skudo Universal: impregnace na vodní bázi k ochraně kamene (zdravotně nezávadná 
dle EC 1935/2004. 

• Impregnaci použijte po každém důkladnějším vyčistění kamene (přípravkem Bravo), 

abyste obnovili ochranu povrchu. Skudo Universal chrání povrch kamene proti skvrnám 

a nemění jeho barvu a přirozenou charakteristiku. 

• Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty, nečistot apod. Zbytky 
vody, špíny a nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace. Nanášejte pouze takové množství 

přípravku, které může materiál nasáknout. Nechte přípravek několik minut působit a 
setřete veškeré přebytky impregnace z povrchu kamene čistým hadrem. Celý postup 

opakujte po 10-15 minutách. Nechte kámen zaschnout min. 24 hodin (impregnace 

potřebuje čas na “vyzrání“). 
 
 
Pro více informací si vyžádejte technické listy k jednotlivým přípravkům, případně si je můžete stáhnout na našich 
internetových stránkách. 
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