
Text etikety 

 

BISTROL® 
Čistič porézních materiálů 

 

Čistič porézních materiálů je určen především k čištění nasákavých stavebních materiálů (beton, keramika, 

glazovaná i neglazovaná dlažba) a k čištění fasád. 

Návod k použití: Výsledná čisticí účinnost přípravku je závislá na porozitě čištěného povrchu, na míře jeho 

znečištění a použité technice čištění. Ředění vodou v poměrech 1:5 až 1:20 podle stupně znečištění 

povrchu. Pro tryskové čištění fasád ředíme 1:20. U zvlášť nasákavých stavebních materiálů lze též snížit či 

odstranit nasákavost vyčištěného povrchu vhodným uzavíracím nátěrem. Z našich přípravků doporučujeme 

pro tento účel použít Bistrol Kámen. Používejte vhodné ochranné rukavice. Po práci si umyjte ruce a 

ošetřete pokožku regeneračním krémem. 

 

První pomoc: 

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a 

vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 

Složení: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % aniontových povrchově 

aktivních látek; parfém, 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid). 

 

NEBEZPEČÍ Obsahuje hydroxid sodný, monoethanolamin, 2-ethylhexyl sulfát sodný 

H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce. 

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte 

velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou 

pomoc.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

 

Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.  

 

PN 420   Obsah: 750 ml   Čárový kód: 8594825005613 
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