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TECHNICKÝ LIST 

KEIM STEINREINIGER-N 
NEUTRÁLNY UNIVERZÁLNY ČISTIČ PRE VŠETKY DRUHY KAMEŇA, 

EKOLOGICKÝ, BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ 

 

1. POPIS PRODUKTU 

Neutrálny ekologický a biologicky odbúrateľný čistiaci 
koncentrát. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

KEIM Steinreiniger-N je čistiaci koncentrát prispôsobe-
ný požiadavkám parných otryskávacích zariadení.  

Vďaka širokému spektru uplatnenia je možné KEIM 
Steinreiniger-N používať univerzálne, a to špeciálne 
pre jemné a šetrné čistenie pevne usadených nečistôt, 
prachu, tukov, olejov a hrdze na fasádach 
z prírodného kameňa, betónu a tehál.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Charakteristika materiálu 

 vzhľad:         transparentná tekutina 

 hustota:                    1,0 g/cm3 

 hodnota pH:                  7,1 

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE 

Spracovanie: 
Atmosféricky znečistené plochy sa vopred natrú prí-
pravkom KEIM Steinreiniger-N zriedeným vodou 
v pomere 1 : 10.  

Najskôr po 1 hodine pôsobenia sa nečistoty otryskajú 
prípravkom KEIM Steinreiniger-N (za horúca alebo za 
studena) zdola nahor. Alebo sa KEIM Steinreiniger-N 
nariedený vodou v pomeru 1 : 10 naleje do dávkova-
cej nádoby parného čističa. Znečistené plochy sa 
potom otryskávajú zdola nahor. Takto očistené plochy 
sa musia na záver opláchnuť čistou vodou.   

 

Upozornenie: 
Nehodí sa k odstraňovaniu nánosu hrubých nečistôt. 

Spotreba: 
Presnú spotrebu je možné zistiť len vysadením vzoro-
vých plôch na objekte - je závislá na vlastnostiach 
podkladu a spôsobe spracovania. 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití umyť vodou. 

5. DODÁVANÁ FORMA 

10 kg nádoba 

6. SKLADOVANIE 

Skladujte v suchu a v chlade, chráňte pred mrazom. 
V originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď. bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Podľa nariadenia o nebezpečných látkach nemusí byť 
KEIM Steinreiniger-N povinne označený. Pri zaobchá-
dzaní s týmto prípravkom a pri jeho preprave nemusíte 
dodržiavať žiadne zvláštne bezpečnostne predpisy. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). V prí-
pade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo tvárový štít). Osobné ochranné prostriedky mu-
sia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je 
potrebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci sa umyť vodou 
a mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéri je nutné zaistiť dostatočné vetranie, 
pri nevoľnosti je nutné ihneď opustiť miestnosť, prípadne 
vyhľadať lekársku pomoc. 
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10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť znečistený odev a kožu 
umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10–15 minút 

 pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť 
asi 1/2 l vody 

Pri všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia 
a pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 
 
Vyhradzujeme si zmeny slúžiace ku zlepšeniu produktu alebo jeho aplikácii. 
Publikáciou tohto vydania strácajú predošlé vydania platnosť. 

 


