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Technický list 
Číslo výrobku 0675 

Combi WR 

(dříve Alkutex Combi WR) 
 
Kombinace slabých anorganických a organických kyselin. 
 
 

 
 
Oblasti použití: Údaje o výrobku: 
Combi WR je vhodný pro čištění 
ploch  z vápenopískových cihel, 
silikátových tvárnic, cihel a 
pohledového betonu pomocí slabých 
kyselin. Dále k čištění povrchů 
přírodního kamene a dlaždic. Vhodný 
jako odvápňovač pro dlaždice a 
obklady ve sprchách a plovárnách. 

Hustota:  1,0 kg/l 
Hodnota pH:  slabě kyselá 
Vzhled:   bezbarvý vodný roztok 
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Vlastnosti výrobku: 

Čistící  prostředek , v kombinaci 
slabých kyselin, připravený pro 
okamžité  použití. Při odborném 
zpracování nepoškodí ani citlivé 
minerální povrchy stavebních 
materiálů.  Díky méně agresivním 
účinným látkám je pokryto široké 
spektrum použití. Vedle nečistot, 
které nejsou příliš hluboko usazené, 
jsou rozpouštěny vápenné a maltové 
povlaky. 
 
 
 
 
 
 

Zpracování: 

Podklad je nutno vždy dobře předem 
navlhčit, aby čisticí prostředek nevnikl 
příliš hluboko do materiálů. Dlaždice a 
keramické obklady předem dobře 
navlhčete.  Naneste Combi WR a 
vyčistěte s mechanickou podporou 
(kartáčem, rýžovým kartáčem) a 
potom intenzivně opláchněte (nesmí 
zůstat žádné zbytky čisticího 
prostředku). Nepoužívejte louh jako 
neutralizační prostředek. Při silnějším 
znečištění použijte tlakové čisticí 
zařízení s horkou vodou nebo parním 
paprskem.  
Doba působení se liší. Vždy nejdříve 
proveďte čištění na zkušebních 
plochách! 
Sousední plochy, díly fasád, které 
nesmí přijít do kontaktu s čisticím 
prostředkem (např. kovové díly, 
hliník, chrom, okna a rovněž rostliny) 
musí být zakryty PE fólií. 
 
Pracovní nářadí a čištění: 

Kartáč, rýžový kartáč, vysokotlaké 
čisticí zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
plastové kanystry o obsahu 1 kg, 5 kg 
a 30 kg 
 
Spotřeba: 
0,3 – 0,5 l/m2, podle znečištění 
 
Skladovatelnost:   
V uzavřených nádobách min. 3 roky 
V mrazu zmrzne !!!. 
(Pozor! Nádoby mohou prasknout). 
Přípravek však zůstává použitelný. 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuální bezpečnostním listu.  
 
 
 
 
 
 Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 

podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá 
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný 
vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či 
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení 
mateřského závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost.08/07 
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