
 

       Obj.č.                      
   633 

Sopro  
Kaminglas-Reiniger 
 
Alkalický čistící prostředek k přímému použití s aktivními čistícími 
substancemi a speciálními přídavnými látkami rozpouštějícími tuky a 
nečistoty. Odstraňuje rychle, bez námahy a účinně saze a napálené zbytky 
hoření. 
 
§ silný čistící účinek proti sazím 
§ s dlouhou dobou působení 
§ pro všechna ohnivzdorná skla 
§ také pro varné desky Ceran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití Pro čištění všech ochranných skel kamen a krbů a varných desek Ceran. Jemně alkalický speciální 
čistič pro odstraňování nečistoty, mastnoty, sazí a napálených zbytků hoření z hladkých ploch. 

Barva nažloutlá 

Hodnota pH cca 13 

Hustota cca 1,0 kg/dm3  

Obsažené látky méně než 5% neionizovaných tenzidů, méně než 5% ionizovaných tenzidů, alkálie, rozpouštědlo   

Spotřeba podle stupně znečištění cca 25 – 50 g/m2    

Skladování uzavřené obaly v chladu a suchu 

Skladovatelnost cca 4 roky 

Balení láhev 1 lit (4 ks v kartonu)  
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Vlastnosti 

- speciální čistící prostředek 

- pro kamna, krby, varné desky Ceran 

- biologicky odbouratelný 

- bez obsahu rozpouštědel 

Zpracování 
KGR 633 se nanáší rozstřikovačem, houbou nebo hadrem a nechá se 5 – 10 min působit. Poté se 
omyje čistou vodou. V případě silně přilnavých nečistot postup opakovat, nebo použít kartáč. Navazující 
povrchy chránit zakrytím.  

Upozornění Povrchově neupravené mramory, elox a ostatní citlivé materiály (např. dřevo, laky, tapety atd.) nelze 
tímto prostředkem čistit. V případě pochybností provést zkušební vzorek.  

Likvidace zbytků a prázdných 
obalů 

Obsahuje podle WRMG biologicky odbouratelné tenzidy na bázi neškodných surovin a může ve zředění 
být vylit do kanalizace. Třída nabezpečnosti pro vodu: WGK 1 (podle VwVwS ze 17.05.99). Obal je 
z polyetylénu recyklovatelný. Čisté nádoby bez zbytků mohou být likvidovány přes sběrné suroviny.  
AVV klíč 070 608*. 

Pokyny pro Vaši bezpečnost 

Přiřazené symboly nebezpečnosti: Xi Dráždivý 

Přiřazené R-věty:   R 36/38 Dráždí oči a kůži 

Přiřazené S-věty:   S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí  

                                                                S 23 Nevdechujte aerosol 

                                                                S 36 Používejte vhodný ochranný oděv  

                                                                S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

                                                                

 
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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