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 Tenax dodržuje certifikační parametry LEED a je řádným členem „Italské rady pro zelené budovy“, která ověřuje, že stavební projekt splňuje nejvyšší ekologická měřítka 
budovy a výkonnosti.

 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

Popis:

 	 	 	 	 	     
Návod na použití:

Entfernen Sie von der zu reinigenden Oberfläche möglichen groben 
Schmutz. Das Produkt mit einem Pinsel oder Schwamm je nach Ausmaß 
der Verschmutzung auftragen und einwirken lassen (min. 2-3 min.);  
danach und max. nach 30 Minuten mit Wasser gründlich abwaschen.  
Bitte wiederholen Sie die Vorgehensweise im Falle von sehr 
hartnäckigem Schmutz.  
Bei großen Flächen sollte eine Reinigungsmaschine (Einscheiben- oder 
Wasch-Trochnungsmaschine) benutzt werden. 
Empfohlene Dosierung  
Leichter Schmutz:   Mischung 1–3 % (10/30 Gramm pro Liter Wasser). 
Mittlerer Schmutz:  Mischung 3–6 % (30/60 Gramm pro Liter Wasser). 
Nach einem vorherigem Test auf einer begrenzten Fläche, kann das 
Produkt auch pur aufgetragen werden.  
Ergiebigkeit: von 60 bis 280 Qauadratmeter pro Liter. 
VORSICHT: benützen Sie das Produkt nicht in Kombination mit 
anderen Mitteln, die Hypochlorit enthalten. Die Anwendung auf 
Steinoberflächen, die säureempfindlich sind kann deren Korrision und 
unwiderufliche Ausbleichungen hervorrufen. 
Wenn eine Oberfläche zum ersten Mal mit Ax-Reiniger behandelt wird, 
sollte in jedem Fall eine Probefläche an einer unauffälligen versteckten 
Stelle angelegt werden, um die Reaktion mit der Oberfläche, die Länge 
des Produkt Kontaktes – Höhe der optimalen Konzentration 
und somit das optimale – gewünschte Ergebnis feststellen zu 
können. 
Verschließen Sie das Gebinde nach Gebrauch. 
 

Odstraňte z povrchu kamene případnou hrubou nečistotu. Aplikujte 
přípravek pomocí štětce nebo houby, nechte působit různý časový úsek 
(minimálně 2-3 minuty) vzhledem k vrstvě/síle špíny, která má být 
odstraněna; maximálně po 30 minutách opláchněte povrch vodou. V 
případě silného znečištění postup opakujte. Přípravek může být aplikován 
pomocí čistících/leštících strojů.
Doporučené ředění
Lehké znečištění:  roztok 1 - 3% (10/30 gramů/litr vody)
Střední znečištění: roztok 3 - 6% (30/60 gramů/litr vody)
Spotřeba: od 60 do 280 m2/litr přípravku
Po testu na malém vzorku materiálu může být přípravek použit neředěný.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přípravek v kombinaci s přípravky obsahující 
Chlornany. Nepoužívejte na mramoru a podobných površích choulostivých 
na kyseliny, může dojít k narušení/poškození materiálu a ztrátě lesku. Při 
prvním ošetření povrchu doporučujeme otestovat produkt na malé (skryté) 
ploše, aby se otestoval účinek a stanovila se odolnost materiálu, doba 
aplikace a ideální dávka k dosažení požadovaného výsledku. Po použití 
nádobu uzavřete.

QUARTZ  AX CLEANER - KONCENTROVANÝ ČISTIČ
Koncentrovaný čistící prostředek na vodní bázi na odstranění špíny, vodního kamene a 
anorganických nečistot obecně z umělého kamene (quartz)

QUARTZ  AX CLEANER – Koncentrovaný čistící prostředek na vodní bázi na odstranění špíny, vodního 
kamene a anorganických nečistot obecně z umělého kamene (quartzo). Přípravek má pH 2, má příjemnou vůni 
a barvu, a je také efektivní při čištění organických nečistot.  Quartz Ax Cleaner lze použít jako koncentrát nebo 
ředěný. Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou.
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Současná data mohou být 
změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku před použitím. Je povinností zákazníka 
ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka. 

 Bezpečnostní pravidla: Před použitím si přečtěte informace na bezpečnostním listu a pokyny na obalu / plechovce.
 Upozornění:
 Držte mimo dosah dětí. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Nemíchejte s jinou látkou
 Skladovatelnost:
 Výrobek vydrží nejméně 12 měsíců v běžných podmínkách, mimo zdroje tepla, vlhkosti a přímého slunečního světla.
         Po použití balíček uzavřete.

Technická data

Vzhled: tekutina

Standardní barva: červená
Zápach: bez zápachu

Měrná hmotnost: 1.140 gr/ml

Dostupná balení:  Lt 1


