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FLEGSTONE
(FS)

odstraňuje cement, beton, maltu

pro čištění techniky

čistí teraco, přírodní kámen, dlažbu
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Charakteristika

FLEGSTONE je koncentrovaný vodný přípravek směsi anor-
ganických kyselin a povrchově aktivních látek.
Použití je určeno k odstraňování betonových usazenin, za-
schlých malt a cementových nánosů.
Vhodný pro čištění techniky určené ke zpracování a přepravě 
uvedených materiálů jako jsou mixy, cisterny, míchačky malty 
a betonu, bednění, lešení, násypky, nádrže, nářadí a nástroje, 
dále pak podlah (teraco, přírodní kámen, dlažba).

Použití

Pro čištění povrchů techniky, strojového zařízení a podlah, na-
neste přípravek FLEGSTONE a nechte cca 10 až 15 min. pů-
sobit. Poté čištěný povrch důkladně opláchněte čistou vodou.
Pokud to bude nutné, aplikaci opakujte.
Při čištění nářadí a nástrojů, tyto ponořte do roztoku s obsa-
hem FLEGSTONE v poměru odpovídajícímu síle znečištění. 
Nechte působit dostatečnou dobu až dojde k narušení beto-
nové usazeniny. Usazeninu mechanicky odstraňte a povrch 
důkladně opláchněte proudem vody

Balení    

25, 200 l

Upozornění

Přípravek FLEGSTONE není vhodný na některé typy glazo-
vaných dlaždic a leštěného mramoru (nutno vyzkoušet na 
skrytém místě ).
Pokud budete používat tento přípravek na lakovaných, smal-
tovaných a galvanizovaných površích, nebo na eloxovaném 
hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chromu apod. je potřeba po 
aplikaci povrch důkladně a opakovaně opláchnout proudem 
čisté vody.
Pouze pro profesionální užití.

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, 
bezpečnosti a životního prostředí

pH: cca 1,5

Oxidační vlastnosti: nemá

Hustota: 1,2 - 1,25 g/cm3,  při 25 °C, 
metoda DIN 51767

Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelný

Obsah organických 
těkavých látek (VOC): <0,03 kg/kg

Obsah celkového 
org. uhlíku (TOC): <0,03 kg/kg

Obecné informace

Skupenství (při 20 °C):  kapalné
Barva:  nažloutlá
Zápach (vůně): štiplavý 


