
www.acara.cz

STAUF SPECIAL 
CLEANER
ODSTRANĚNÍ ČERSTVÝCH SKVRN OD 
LEPIDLA NA BÁZI PU NEBO ROZPOUŠTĚDEL

TECHNICKÝ LIST

PODLAHY
STAVEBNÍ  
CHEMIE

STAVEBNÍ  
LIŠTY

PODLAHOVÉ 
LIŠTY

OBKLADY  
A DLAŽBY NÁŘADÍ

ČISTICÍ ZÓNY  
A ROHOŽE

Číslo produktu 152000

Popis produktu • jemné odstranění skvrn
• na bázi ethanolu

Rozsah použití čistič pro odstranění čerstvých nečistot z polyuretanu nebo lepidla na bázi 
rozpouštědel na utěsněných dřevěných podlahách

Dostupné balení 0,75l plastová lahev

ACARA PRAHA, s.r.o., U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10 
Telefon: +420 232 000 888 • E-mail: acara@acara.cz
IČ: 25793055 • DIČ: CZ25793055

Naneste čisticí prostředek na bavlněný hadr a otřete oblast, kterou chcete 
vyčistit.ZPRACOVÁNÍ

V závislosti na typu povrchové úpravy, při aplikaci na upravovanou dřevěnou 
nebo laminátovou podlahu, se může během vytvrzování čističe povrch poškodit. 
Mohou se vyskytnout matné skvrny nebo barevné změny. Je proto nutné 
výrobek předem otestovat na malé ploše. 

DALŠÍ  
INFORMACE

Výše uvedené pokyny jsou založeny na zkouškách našich nejnovějších produktů 
a materiálů a jsou svou povahou pouze doporučeními, protože nemáme žádnou 
kontrolu nad skutečnou kvalitou provedené práce, použitými materiály a 
pracovními podmínkami. Jako takové nepředstavují žádnou přímo ani nepřímo 
vyjádřenou záruku. Totéž platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, 
které poskytujeme zcela zdarma a nezávazně. Proto velmi doporučujeme před 
vlastní prací provedení zkoušek přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné 
posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického 
listu pozbývají všechny dřívější technické informace (technické listy, instalační 
doporučení a další související informace) platnosti.

OMEZENÍ 
ODPOVĚDNOSTI
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