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Odstraňovač skvrn 
 

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN 

1914 0,25 l 10 Stück FE02 4002849004832 

1901 1 l 10 Stück FE1 4002849000407 

 

Odstraňuje na barevných a voděodolných obkladech: 

 disperzní barvy, nátěrové hmoty a různé barvy pou�ívané na grafiti 

 vosky, dehet, maziva, oleje, silikon. 
 
 

 

Rozsah pou�ití: Vhodné pro vnitřní a venkovní prostory. Odstraňovač skvrn Patina-Fala
®
 

Odstraňovač skvrn odstraňuje disperzní barvy, nátěrové hmoty a různé barvy na grafiti, vosky, 

dehet, oleje, silikon. Lze pou�ít na barevné a voděodolné obklady jako jsou obkládací dla�dice, 

Cotto, keramické a cihlářské desky, mramor, přírodní kámen, �ula, břidlice, betonové kvádry, 

jemná kamenina a v�echny keramické obklady.  

Skladování a přeprava: Skladujte v chladu, nikoliv v�ak tam, kde hrozí mráz, a nádoby 

nechávejte uzavřené. 

Spotřeba: 0,2 litru vystačí podle zneči�tění na cca 1-2 m
2
.  

Návod ke zpracování: Skvrny, které chcete odstranit, potřete pomocí �tětce odstraňovačem 

skvrn Patina-Fala
®
 Odstraňovač skvrn 

v silné vrstvě a nechte cca 1-2 hodiny působit. Přitom neustále odstraňovačem skvrn povrch 

zvlhčujte. Nenaná�ejte pouze na skvrnu, ale v�dy na celou dla�dici nebo příslu�nou kamennou 

desku, aby nevznikaly rozdíly v barevnosti. Po této době působení znovu naneste odstraňovač 

skvrn Patina-Fala
®
 Fleckentferner a okam�itě, v mokrém stavu za přidání přibli�ně stejného 

mno�ství vody, ruční houbičkou vyle�těte. Nakonec odstraňte uvolněnou �pínu a přetřete 

čistou vodou. U méně výrazných skvrn lze dobu působení zkrátit na 10-20 min. Dal�í aplikace 

je stejná. Na malé plo�e proveďte zkou�ku. 

Dodatečný pokyn: Aby se vyloučila jakákoliv změna zbarvení, doporučujeme ihned po či�tění 

obklad je�tě jednou přetřít čistou vodou, nakonec vyle�tit do čista a nechat uschnout. U 

neglazovaných povrchů by se následně v kombinaci s odstraňovačem skvrn měly aplikovat 

prostředky Protect natur. 

Obsahuje: <5% nichtionische Tenside, >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. 

 
 

 

V�echny výrobky systému Patina-Fala
®
 lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala

®
 

garantuje nejvy��í kvalitu. Na �kody způsobené �patnou aplikací nelze uplatňovat záruku. 

 
 

 

 

 

 


