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LTP Grout Stain Remover 

Odstraňovač zbytků cementu, vodního 
kamene a povlaku spárovací hmoty  
Venkovní a vnitřní použití 

Vhodné pro glazovanou i neglazovanou keramiku, břidlici, 
dlaždice z lomového kamene, cihly, terakotu i pískovec. 
Rychle působící čistící prostředek na odstraňování zbytků 
cementu, cementových skvrn, výkvětů a jiných podobných 
usazenin z glazované i neglazované keramiky, břidlice, 
dlaždic z lomového kamene, cihel, terakoty a kamene. Lze 
používat ve zředěné nebo koncentrované formě. 

 Návod k použití 

V lehkých případech a na savé dlaždice: 

Smíchejte jeden díl odstraňovače cementových skvrn se 
čtyřmi díly teplé vody. Aplikujte hadříkem nebo houbou 
namočenou do roztoku. Důkladně setřete čistým vlhkým 
hadříkem. 

Ve vážnějších případech: 

Smíchejte jeden díl odstraňovače cementových skvrn s 
jedním dílem teplé vody.  Naneste v hojném množství a 
rozetřete na povrchu dlaždic.  V případě potřeby použijte tvrdý 
kartáč a nechte působit 5–10 minut. Povrch udržujte vlhký 
přidáním roztoku odstraňovače cementových skvrn.  Setřete a 
důkladně opláchněte čistou vodou. 

V mimořádně vážných případech: 

V případě potřeby aplikujte neředěný a použijte tvrdý kartáč 
nebo mechanický skrubr.  Ošetřený povrch neutralizujte po 
použití čistou vodou. 

 Krycí schopnost 

Přibližně 5–25 m2 na litr . 

 Skladování 

Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před 
mrazem. 

 

 Poznámky 

Důležité: - Produkt nemusí být vhodný pro použití na všech 
podlahových materiálech. Před celkovou aplikací vyzkoušejte 
roztok na malém nenápadném místě. Při používání kyselého 
roztoku zamezte příliš dlouhému styku se spárovací hmotou. 
Jakákoli zbývající kyselost na povrchu ošetřeném tímto 
produktem by měly být po jeho použití zcela neutralizována. 
Lze to provést malým množstvím čisté vody, kterou nanesete 
pomocí houby. 

Pokud plně nerozumíte metodám použití, NEPOUŽÍVEJTE 
odstraňovač cementových skvrn LTP na povrchy, které jsou 
vápenaté, citlivé vůči kyselinám (např. nerezová ocel, chrom, 
smalt apod.) nebo obsahují vápno (tj. mramor nebo vápenec).  
V podmínkách extrémní vlhkosti mohou výpary odstraňovače 
cementových skvrn LTP reagovat s povrchy citlivými na 
kyselost.  Veškeré kontaminované plochy je nutné okamžitě 
opláchnout dostatečným množstvím čisté vody. Nepoužívejte 
při zapnutém podlahovém vytápění. 

 Zdraví a bezpečnost 

Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou <10%. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. 
Vyvarujte se vdechování výparů. 
Uchovávejte stranou od jídla, pití a krmiv pro zvířata. 
Obsah a obal zlikvidujte ve sběrném místě nebezpečného 
odpadu. 
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