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POPIS PRODUKTU 

Vlastnosti                                 

GC01 je Stripper forte 249 - silne alkalický, základný čistič pre 
použitie na všetkých povrchoch odolných voči alkáliám a 
rozpúšťadlám. Čistí výdatne a bezo zvyškov odstraňuje povlaky 
vosku, polymérov a emulzií, tiež usadeniny z olejov a mastnôt. 

Použitie       

Čistiaci prostriedok na mikroporózne kamenné podlahy                          

INFORMÁCIE O VÝROBKU 

Farba                            Bezfarebná kvapalina 

Balenie    

balenie  
1 0,75 L 
3 2,25 L 

                                  

Skladovanie                            

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom, nepoškodenom a 
zapečatenom obale. 
Výrobok neskladovať v priechodných chodbách a na schodiskách. 
Skladovať v originálnych obaloch a uzavreté. 
Neskladujte spolu s kyselinami. 
Používať materiály odolné voči alkáliám. 
Zabrániť kontaktu s určitými kovmi, napr. Hliník (možnosť tvorby 
vodíkových plynov). Skladovať v chlade. 
Chrániť pred slnečným žiarením a pôsobeniu tepla. 
Chrániť pred mrazom. 
Skladovať v priestore zabezpečenom pred nepovolanými osobami. 
Uchovávať v uzavretých obaloch. 
 
APLIKÁCIA, PODMIENKY A OBMEDZENIA 

Spotreba, riedenie    

Riedenie: 0,5-1 l na 10 litrov vody 
Spotreba:  cca 0,40 ml / m2. 
Spotreba sa môže líšiť podľa závažnosti zašpinenia mikroporéznej 
kamennej podlahy. 
 
Podklad                                           

Podklad Kamenný koberec z epoxidových hmôt radu     
PRESSTONE ®na to určených, musí byť pevný bez voľných častíc, 

bez prachu a akýchkoľvek nečistôt. V prípade 
potreby realizujte skúšobnú plochu.  

Bezpečnosť práce: 

Nebezpečie : H290 Môže byť korozívny pre kovy. H314 Spôsobuje 
ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. P280 Používajte ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít 

P303+P361+P353 pri styku s kožou alebo vlasmi . Všetky časti 
odevu kontaminované hneď vyzlečte. 

Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P303+P351+P338 pri 
zasiahnutí očí. Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. P310 
okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo 
volajte lekára. Obsahuje: Hydroxid Draselný, D-Limonen. Môže 
vyvolať alergickú reakciu 

Dodatok                                         

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia nájdete v karte 
bezpečnostných údajov. Všetky údaje v tomto dokumente boli 
stanovené laboratórnymi testami. V praxi sa tieto hodnoty môžu 
líšiť a akékoľvek odchýlky sú mimo našej kontroly. Užívatelia 
zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky 
faktory a podmienky, 
ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Tieto odporúčania sú založené na dlhodobých skúsenostiach s 
vývojom a aplikáciou chemických výrobkov, ktoré boli riadne 
uskladnené a použité. Vzhľadom na variabilitu aplikačných 
podmienok a charakteru podkladu nemusia byť informácie, alebo 
iné ústne alebo písomné informácie garanciou k uspokojivému 
výsledku. Všetky odporúčania spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. sú 
nezáväzné. Aplikátor je povinný otestovať, či je výrobok vhodný 
pre zamýšľanú aplikáciu. Aplikátor musí byť schopný preukázať, že 
poskytol úplné informácie včas na riadne posúdenie technológie, 
spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. Vždy si, prosím, skontrolujte, či 
pracujete s najnovšou verziou produktového listu. 
Všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov (technické listy, karty 
bezpečnostných údajov, vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach 
atď.) Nájdete na www.presstone.sk 
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