
BIORAVAL 
čistící prostředek pro materiály s obsahem vápence a pro barvené povrchy 
 

NÁVOD K POUŽITÍ : 
1) BIORAVAL SEAU naneste na povrch štětkou, válečkem nebo stříkáním. 
2) Přípravek nechte působit 15 až 30 minut, v případě potřeby i déle. Čas potřebný k úplnému vyčištění povrchu stanovte na 
základě předchozí zkoušky. 
3) Povrch opláchněte studenou tlakovou vodou (neutralizace není potřebná). 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Při používání BIORAVAL SEAU nehrozí zvláštní nebezpečí pro prostředí ani pro uživatele. Přesto doporučujeme preventivně 

chránit oči ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem. 

 

POPIS : 
Přípravek byl vyvinut pro odstranění atmosférických nečistot z kamenných ploch – zejména fasád. Proniká do struktury kamene, 
a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a tuhých exhalátů z výfuků a topenišť. Oplachuje se studenou tlakovou 
vodou. 
BIORAVAL SEAU lze také použít pro čištění vápenných omítek, betonu, cihel, cementovaných ploch, podlah garáží a 
parkovacích ploch. 
BIORAVAL SEAU nepoškozuje barvy, a proto jej lze použít pro odstranění atmosférických nečistot z fasádních barev a 
probarvených tenkovrstvých omítek. 

 

VÝHODY: 
Výrobek není agresivní, nerozkládá podklad, neatakuje spáry na bázi cementu. Při čištění povrchů s BIORAVAL SEAU se 
neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak v interiérech. 
Na rozdíl od klasických technik jehličkování, broušení a pískování, BIORAVAL SEAU nepůsobí abrazivně na povrch. 
BIORAVAL SEAU  neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. 

BIORAVAL SEAU nebyl zařazen do žádné z tříd nebezpečnosti. 
BIORAVAL SEAU není třeba neutralizovat. 
BIORAVAL SEAU nepoškozuje sklo, kovy ani barvy. 

 

VLASTNOSTI : 
Gel – pH 6 až 8 (neutrální) – slabý zápach – není hořlavý – vodou ředitelný v jakémkoliv poměru – hustota přibližně 1,12 kg/lt 
při 20°C – spotřeba 200 až 300 g/m2 podle stupně znečištění 

 

DŮLEŽITÉ : 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky čištění na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 
Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

 

BALENÍ : 
Výrobek je balen do plastových nevratných nádob : 5 kg a 
22 kg. 

SKLADOVÁNÍ : 
1 rok v originálním obal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce pro ČR a SR:  
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4 
telefon : 777 071 158, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz 
Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 
Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 
 
Vyrobce : GRAFITIX Industries. 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE     

           zpracováno v březnu 2021 
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