
CÉRAME 
čistící prostředek pro tvrdé materiály s obsahem křemičitanů 
- NEOBSAHUJE KYSELINU FLUOROVODÍKOVOU 
 
NÁVOD K POUŽITÍ : 
Podle stavu povrchu, výrobek použijte koncentrovaný nebo naředěný vodou. Doporučujeme volit vhodný postup pro ošetření 
povrchu na základě ozkoušení na malé ploše. 
1) přípravek naneste na povrch štětcem, válečkem, rozprašováním nebo stříkáním 
2) nechte působit 15 a 30 minut, a podle výsledků stanovte skutečnou délku čištění – ta může dosahovat i několika hodin 

3) přípravek odstraňte proudem vody, nebo lépe tlakovou vodou 

 
HYGIENA A BEZPEČNOST : 
Přípravek reaguje kysele, zejména v koncentrovaném stavu leptá kůži. Z tohoto důvodu při jakékoliv manipulaci s přípravkem 
noste ochranné rukavice, vhodný oděv, protiskluzovou obuv a pomůcku pro ochranu obličejových partií a očí. V případě 
zasažení kůže přípravkem, postiženou oblasti okamžitě důkladně omyjte vodou. 

 
POPIS : 
Vyčistí a odstraní nečistoty z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene, a dalších, 
kyselinám odolných materiálů. Nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými odstraňovači. 
Přípravek lze použít také pro čištění hliníku : působí tím, že rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch. 
Přípravek nikdy nepoužívat pro čištění povrchů z anodicky pasivovaného hliníku. Hrozí riziko odstranění pasivované 
ochranné vrstvy. Pro tyto případy použijte ALUMINIEM, který byl speciálně vyvinut pro čištění anodicky pasivovaného hliníku. 
Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, apod. 

 
VÝHODY : 
Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození podkladu 
abrazí ani erozí. 

 
VLASTNOSTI : 
Málo viskózní kapalina. Reaguje kysele, pH 0. Slabý dráždivý zápach. 
Barva : jantarově žlutá. 
Nehořlavý. Ve vodě dokonale rozpustný. 
Hustota : 1,4 g/l 
Spotřeba : přibližně 400 g / m2 

 
BALENÍ : 
v 6 a 25kg PE kanystrech 

 
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 nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 
Výrobce a dovozcenenesou odpovědnost za případné škody způsobenénevhodným použitím výrobku.  
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

 
SKLADOVÁNÍ : 
1 rok v originálním obalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovozce pro ČR a SR:  
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 1445/5, 140 00 Praha 4 
telefon : 777 017 158, 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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