
 

Obj. č. 
715 

Sopro ÖWE 715 
Öl-und Wachs-Entferner 
 
Speciální čistící prostředek ve vysoce účinné kombinaci aktivních 
rozpouštědel podporovaných vybranými čistícími komponenty. Pro 
odstraňování olejů, tuků, vosků z dlažeb keramických, betonových a 
přírodního kamene.   
 
§ rozpouští nečistoty které se následně omývají vodou 
§ přímo k použití 
§ pro interiér i exteriér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti použití 

Pro odstraňování nečistot, např. vosků , olejů, tuků, asfaltů, čerstvých barev, lazur na dřevo, pečetících 
vrstev, zatvrdlých zbytků konzervačních prostředků na kámen z rozpouštědlům odolných podkladů např. 
betonu, přírodního kamene, dlažeb, klinkrů a kameniny. Také pro odstranění zbytků trvale pružných 
spárovacích hmot (např. silikonových). 

Použitelný v interiéru i exteriéru. 

                    Barva čirá bezbarvá 

Hustota cca.0,85 g/cm³ 

Obsažené látky Přes 30 % aromatických uhlohydrátů, 5 – 15 % alyfatických uhlohydrátů, 5 – 15 % neionizovaných 
tenzidů, pomocné látky. 

                Spotřeba cca. 7 – 15 m²/litr dle stupně znečištění a savosti podkladu.  

Skladování V suchu, chladu, uzavřených obalech. 

Skladovatelnost V originálních obalech při teplotě < 25°C cca. 4 roky.  

Forma dodávky Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu) 
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Vlastnosti 

- rozpouští nečistoty které se následně omývají vodou 

- přímo použitelný 

- pro podklady odolné rozpouštědlům 

- v interiéru i v exteriéru 

Zpracování 
Sopro Öl- und WachsEntferner nanést nezředěný na plochu, nechat cca. 5 – 20 min působit za stálého 
kartáčování. Po rozpuštění nečistot přelít vodou, znovu kartáčovat a setřít. Větší plochy stáhnout 
gumovou stěrkou nebo odsát vodním vysavačem.  Následně pečlivě omýt čistou vodou. Pro velmi 
zatvrdlé nečistoty postup opakovat. 

                Upozornění 
Plocha by neměla být teplejší než 25°C, podlahové topení musí být vypnuto. Materiály citlivé na 
rozpouštědla jako např. guma, některé plasty, linoleum, asfalty, barvy a laky smí být tímto prostředkem 
čištěny pouze velmi krátkou dobu. Eventuelní potřísnění těchto materiálů ihned omýt vodou. V případě 
pochyb vyzkoušet na vzorku. 

       Upozornění pro Vaši  
             bezpečnost 

Přiřazené symboly nebezpečnosti: Xn Zdraví škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí 

Přiřazené R-věty: R 10 Hořlavý, R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány, R 51/53 Toxický pro vodní 
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R 65 Zdraví škodlivý: při 
požití může vyvolat poškození plic. R 67 výpary mohou způsobit malátnost a opojení 
Přiřazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly, S 24 
Zamezte styku s kůží, S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení. 

Během zpracování zajistit dostatečné větrání, nezpracovávat v místnostech s nebalenými nebo lehce 
balenými potravinami. 
ADR/GGVSE: označení UN 1993 

UBA 4541 0010 
 
 

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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