
 

       Obj.č.                      
   713 

Sopro FIR 713 
Feinsteinzeug-
Intensiv-Reiniger 
 
Silně alkalický čistící prostředek s vysoce účinnými čistícími komponenty a 
speciálními přísadami rozpouštějícími mastné nečistoty. Pro čištění všech 
povrchů z leštěné nebo přírodní jemné slinuté keramiky. 
 
§ pro pravidelné čištění silně zatížených ploch 
§ alkalický, biologicky odbouratelný, bez obsahu ředidel 
§ velmi vydatný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití 
Pro čištění všech povrchů z leštěné nebo přírodní jemné slinuté keramiky.  

Především určený pro čištění a údržbu silně zatížených ploch a pro intenzivní čištění velmi znečištěných 
nebo špatně udržovaných ploch. Hodí se také pro  ostatní silně znečištěné  keramické obklady a 
dlažby. 

Barva čirá, nažloutlá 

Hodnota pH cca 14 

Hustota 1,07 g/cm3  

Obsažené látky méně než 5 % neionizovaných tenzidů, méně než 5% aniontických  tenzidů, méně než 5% NTA, jiné 
přídavné látky: alkálie, pomocné látky 

Teplota zpracování 5 – 30°C 

Spotřeba Při koncentrovaném použití cca 10 – 15 m2 z lit. Vzhledem k nízké pěnivosti může být Sopro FIR 713 
používán také v čistících automatech. Dávkování: cca 0,3 – 0,4 lit na 10 lit vody.  

Skladovatelnost Skladovatelný cca 4 roky.   

Balení láhev 1 lit (4 ks v kartonu) 
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Vlastnosti 

Sopro FIR 713 rozpouští a odstraňuje všechny, i pevně usazené, nečistoty; mastné povlaky, otěr 
z gumových podrážek, polymerové a mycí prostředky, leštící  a ošetřovací prostředky, zaschlé skvrny 
z leštěné nebo přírodní jemné slinuté keramiky. 

- koncentrovaný alkalický čistič 

- bez obsahu ředidel 

- biologicky odbouratelný 

Zpracování 

Pro důkladné čištění: podle stupně znečištění ředit vodou až 1 : 10. Nanášet mycím mopem nebo 
kartáčem a nechat 10 – 25 min působit, popř. průběžně kartáčovat, nenechat zaschnout. Následně 
setřít nebo vysát a omýt velkým množstvím čisté vody. 
Pro průběžné čištění: podle stupně znečištění cca 20 g (1 polévková lžíce) až 100 g na 10 lit vody. Pro 
velké plochy je možné použít i v pojízdném čistícím stroji. 

Upozornění Nepoužívat na podklady citlivé na alkálie, jako např. mramor nebo eloxované povrchy. V případě 
pochybností provést zkušební vzorek.  

Likvidace zbytků a prázdných 
obalů 

Tenzidy jsou podle WRMG, popř. směrnic EU biologicky odbouratelné. Zbytky mohou být v silném 
zředění vylévány do kanalizace. Obal je z polyetylénu recyklovatelný. Čisté nádoby bez zbytků mohou 
být likvidovány přes sběrné suroviny. WGK2 podle VwVWs ze 17.5.99.  AVV klíč 060 204. 

Pokyny pro Vaši bezpečnost 

 

Přiřazené symboly nebezpečnosti: C žíravý  

Přiřazené R-věty:                                   
R 34 Způsobuje poleptání   

Přiřazené S-věty:    

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 
a ochranné brýle nebo obličejový štít, S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení) 

UBA 4541 0009 

                                                                 
 
Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke 
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický 
poradenský servis. 
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