
 

 
 Powerfix 

Silný, kyslý základný čistiaci prostriedok 
 
Vlastnosti 
Silný základný čistiaci prostriedok s obsahom kyseliny fosforečnej. Odstraňuje vápenné 
usadeniny a hrdzu zo stien, podláh a iných povrchov v interiéroch a exteriéroch. Povrchy 
citlivé na kyseliny nesmú prísť do styku s prípravkom Powerfix. Rýchlo vytvára penu, čo 
svedčí o tom, že tento čistiaci prípravok aktívne rozpúšťa vápenné usadeniny. Dôkladne 
čistí a zároveň je šetrný k materiálu, má príjemnú vôňu.   
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Neionické tenzidy < 5%, organické a anorganické kyseliny, inhibítor korózie,  
vonné látky a farbivá (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal). 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 0,5      pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 1 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky povrchy a predmety odolné voči kyselinám a vode v plavárňach, 
sanitárnych miestnostiach a práčovňach, ako sú napr.: keramické obkladačky a dlaždice 
alebo krytiny resp. WC misy. Ďalej je vhodný na okyslenie kamenných krytín, slinku, 
granátu a kremenca. Povrchy citlivé na kyseliny, obzvlášť kovové povrchy ako je napr. 
ušľachtilá oceľ, hliník atď., je potrebné ochrániť od prípravku, jeho roztokov resp. jeho 
výparov.  
Nie je vhodný na chrómované a nechrómované medené povrchy, smaltované povrchy, 
WC sedadlo a príklop, plastové prepážky, prírodný a umelý kameň citlivý na kyseliny.  
 
 

Použitie 
Pred prvým použitím je nutné otestovať prípravok na menej  
viditeľnej časti. Zabráňte zaschnutiu čistiaceho roztoku.  
V miestnostiach, v ktorých sme používali tento prípravok,  
je potrebné počas upratovania a po ňom vetrať.  
 
Základné čistenie / okyslenie: 
V závislosti od miery znečistenia, pridáme 2-4 litre k 8 litrom studenej vody.  
V prípade extrémnych usadenín použime neriedený prípravok a postupujme  
od jedného bodu k druhému. 
Povrch najprv navlhčíme čistou vodou. Roztok prípravku Powerfix nanesieme  
na podlahovú krytinu, ktorú potom vydrhneme pomocou jednokotúčového stroja  
na drhnutie a kefy, po krátkom pôsobení povrch dôkladne opláchneme čistou  
vodou.  
 
Čistenie penou: 
Dávkovaciu nádrž penotvorného prístroja naplníme neriedeným  
prípravkom Powerfix. V závislosti od miery znečistenia, ventil nastavíme  
na 1:4 - 1:10. Na povrch nanesieme penu. Necháme pôsobiť cca.  
10 minút, následne povrch umyjeme dostatočným množstvom vody.  
 
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme

Spotreba / m² 
Základné čistenie/okyslenie: 100 ml 
Čistenie penou: 50 ml 

 

Koncentrát 

je žieravý 

R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 
S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. 
Obsahuje kyselinu fosforečnú a kyselinu chlorovodíkovú. 

Balenie  Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie 
tohto prípravku v domácnostiach! 

10 litrový kanister Č. tovaru: j 40 05 10 
200 litrový sud Č. tovaru: j 40 05 72 
 

Sanitárne 
čistenie 
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