
NEUTRALIX 
Výrobek k neutralizaci porézních povrchů po předchozím čištění přípravky s bazickou 
reakcí. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ : 
Po použití alkalických odstraňovačů nečistot, povrch opláchněte hojně vodou, nejlépe tlakovou.  
Rozprašováním nebo stříkáním naneste NEUTRALIX tak, aby celý povrch byl navlhčen. NEUTRALIX používejte neředěný. 
Neutralizovaný povrch nechte uschnout. Ve většině případů není třeba povrch oplachovat. 

 
HYGIENA A BEZPEČNOST : 
Zamezte opakovanému kontaktu přípravku s kůží a zasažení očí.  
Přípravek reaguje kysele, proto používejte ochranné rukavice a brýle. Při nechtěné kontaminaci přípravkem, okamžitě a hojně 
opláchněte vodou. 

 
POPIS : 
NEUTRALIX  slouží k neutralizaci porézních povrchů po předchozím čištění přípravky s bazickou reakcí (ECO GEL). 
Použitím NEUTRALIX  se významně omezí vznik výkvětů, které se často objevují při schnutí povrchu po odstranění nečistot. 
Při čištění nasají porézní materiály významné množství bazických odstraňovačů. Pouhé opláchnutí nestačí pro dokonalé umytí 
povrchu. Residua alkalických odstraňovačů reagují s oxidem uhličitým obsaženým ve vzduchu. Produkty této reakce jsou 
výkvěty uhličitanových solí, které se – vedle přirozeně vznikajících výkvětu – postupně objevují po celé ploše povrchu. 
Proto po každém očištění povrchu bazickými odstraňovači doporučujeme neutralizovat residua alkalických látek pomocí 
NEUTRALIX. 

Pro dlouhodobou ochranu a konzervaci lze také použít hydrofobizační nátěr, ale až poté, co z povrchu byly odstraněny výkvěty 
solí. 

 
VLASTNOSTI : 
Bezbarvá kapalina. 
Zápach : octový 
Hustota : 1,025 kg/l 
Ředitelný vodou, nehořlavý. 
Spotřeba : 200 – 300 g/m2 

 
BALENÍ : 
v plastových obalech pro jednorázové použití : 5 a 20 kg netto 

 
SKLADOVÁNÍ : 
1 rok v originálním obalu. Chraňte před mrazem. 

 
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 dovozce nenesou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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