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LTP GRIMEX 
 

Vydatnost: 
 

LTP Grimex 
Vysoce účinný odstraňovač nečistot  
Pro vnitřní a venkovní použití 
Vhodný pro travertin, vápenec, pískovec, břidlici, mramor, 
porcelán, žulu, terakotu, dlaždice z lomového kamene a pro 
kamenné a externí dlaždice.  
 

Účinný pro odstranění oleje, mastnoty, zažrané špíny a 
starých vrstev vosku.  
 

Důležité upozornění: Před aplikací na celé ploše produkt 
vždy vyzkoušejte na nenápadném místě.  Jakékoli zásadité 
látky, které zůstaly na povrchu, by měly být tímto 
prostředkem zcela neutralizovány.  To lze provést pomocí 
houby a malého množství vody. 
 

 

V mírných případech – přibližně 50 m
2
 

 

V závažnějších případech – přibližně 20 m
2
 

 

V mimořádně závažných případech – přibližně 5–10 m
2
 

 

Pokyny pro použití: 
 
V mírných případech a na savé dlaždice: 
Zřeďte jeden díl prostředku LTP Grimex v 10 dílech teplé 
vody.  Aplikujte hadrem nebo mopem.  Důkladně vytřete 
čistým vlhkým hadrem. 
 

V náročnějších případech: 
Zřeďte jeden díl prostředku LTP Grimex v 3 dílech teplé 
vody.  Po povrchu dlaždic roztírejte větší množství.  V 
případě potřeby očistěte rýžákem. Nechejte působit 5–
10 minut a pro zachování mokrého povrchu použijte další 
roztok.  Povrch znovu vykartáčujte, roztírejte mopem a 
důkladně opláchněte čistou vodou. 
 

V mimořádně náročných případech: 
V případě potřeby použijte neředěný prostředek a 
vykartáčujte rýžákem nebo mechanickým leštičem podlah.  
Po použití neutralizujte ošetřený povrch čistou vodou. 
 

 

Informace pro skladování: 
 
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí 

Poznámky: 
 
Tento produkt by se neměl používat pro každodenní 
čištění podlah nebo zdí, které byly natřeny ochranným 
nátěrem. 
 
Po použití by se měly povrchy vyčištěné tímto 
prostředkem znovu natřít ochranným nátěrem. Ten by 
se měl provést po důkladném opláchnutí velkým 
množstvím vody a po dostatečném vyschnutí povrchu 
(min. 24 hod.).  

 

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008. 

Uchovávejte na uzamčeném místě. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Při zasažení 
kůže: Umyjte důkladně vodou a mýdlem.  Při podráždění 
kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: 

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování, dokud nezůstanou 
žádné známky kontaminace. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy. 
 

 

Zdraví a bezpečnost: 
 

Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky.  Tento 
přípravek je třeba používat s ohledem na místní 
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.  V 
případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet v 
nenápadné oblasti. 
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VAROVÁNÍ 

 

 

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky. 

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb.... 

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,  
Czech Republic T: 00420773450793 
 

E: info@interierstone.cz  W: www.interierstone.cz 


