
            

         
Technický list výrobku 
 
Čisticí prostředek 

codex Epo-Clean 
Čisticí prostředek k odstranění pryskyřičných  
šmouh po spárování epoxidovou pryskyřicí 
 
Použití: 
K odstranění zaschnutých, emulgovatelných pryskyřičných šmouh, které vznikly na keramice  
po umývání epoxidového pryskyřičného spárovacího materiálu. 
 
 Vhodný mimo jiné pro / na: 
 

► glazované, neglazované a strukturované dlaždice a desky 
 
Přednosti výrobku/vlastnosti: 
codex Epo-Clean je vysoce účinný čisticí prostředek. Zbytky zaschnuté, emulgovatelné 
pryskyřice na povrchu dlaždic a desek budou znovu emulgovány pro čistění. Účinek čistění je 
24 až 48 hodin po spárování nejúčinnější. 
 
► Odstraňuje zaschnuté pryskyřičné šmouhy na dlaždicích a deskách 
► Nezpůsobuje žádnou korozi na ušlechtilé oceli                                
► Žádné zbarvení epoxidové pryskyřičné spárovací hmoty 
► Nenarušuje spárovací hmotu  
 
Technická data: 
Druh obalu:    plastová láhev 
Dodávané balení:   1 litr 
Skladovatelnost:   24 měsíců 
Barva:     bezbarvý 
Teplota při zpracování:  15 °C až 30 °C 
 

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
Příprava podkladu: 
Po spárování epoxidovou pryskyřicí čištěný keramický obklad nejméně 12 hodin uzavřít  
a nechat ztvrdnout. Při nízké teplotě prostředí se prodlužuje doba tvrdnutí. 
 

Dbát na informace v technickém listě použité codex epoxidové pryskyřičné spárovací hmoty. 
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Zpracování: 
1  Nejdříve 24 hodin po spárování začít s čistěním.  
2  codex Epo-Clean nanést rovnoměrně štětcem / válečkem na obklad (suchý podklad) určený  
    k čistění. Podle stupně znečištění nechat působit, max. 3 hodiny. Zpracovávat nejvíce 30 m2  
    dílčí plochy. 
3  Po působení čistícího roztoku pokropit obklad teplou vodou a s bílým padem codex  
    Epo Pad rozetřít a smýt. Následně plochu opláchnout s velkým množstvím vody. Při čistění  
    velkých ploch se doporučuje použití jednokotoučového stroje s nádobou na vodu. 
4  Závěrečné čistění provádět s jemným padem codex Epo Pad (bílým) a vodou s jemně  
    pórovitou obkladačskou houbou. Pro úplné odstranění čistícího roztoku opláchnout velkým  
    množstvím vody. 
5  Podle stupně znečištění pracovní postupy opakovat. 
 
Údaje o spotřebě: 
 

Spotřeba  

Odstranění zaschnutých  
pryskyřičných šmouh po cca 24 hodinách 

25 g/m2 
na každý pracovní postup 

Odstranění vytvrzených pryskyřičných 
šmouh nejméně 2 pracovní postupy 

100 – 150 g/m2 
na každý pracovní postup 

 
Důležitá upozornění:  
►  Originální balení je při mírně chladném a suchém uskladnění nejméně 24 měsíců  
      skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít. 
►  Nezpracovávat pod 15 °C a nad 30 °C. Teplo zkracuje, chladno prodlužuje dobu  
      zpracování a tvrdnutí. V zimě stavbu vytápět, v létě uskladnit materiál v chladnu. 
►  Zabránit kontaktu s plastickými hmotami a laky. 
►  Epoxidový pryskyřičný spárovací materiál umývat ve spojení s codex Epo-Wash, tím se  
      zvýší čistící výkon codex Epo-Clean. 
►  Jednotlivé zaschnuté kapky pryskyřice ohřát horkovzdušnou pistolí a odrazit. Následně  
      zbytky vyčistit s codex Epo-Clean, dokud jsou dlaždice ještě teplé. Horký vzduch nesmí  
      působit na spáru. Nebezpečí zbarvení! 
►  Nářadí, pady a houby ihned po použití vyčistit s codex Epo-Clean. 
►  Vyčištěné plochy uzavřít až do úplného vyschnutí. 
 
 
Ochrana práce a životního prostředí: 
Obsahuje benzylalkohol / Xn: „Zdraví škodlivý při vdechování a polknutí“. Při zpracování dobře 
větrat a používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou 
ihned umýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned opláchnout vodou  
a vyhledat lékaře. 
Dbejte mezi jiným na: Předpisy GefStoffV, bezpečnostní upozornění na etiketě nádoby, bezpečnostní 
list. 
 
 
 



 
- 3 - 

               codex Epo-Clean 
 
Likvidace: 
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Beze zbytku vyprázdněné plastové nádoby bez 
kapek vypláchnout trochou vody a zlikvidovat ve smyslu místních směrnic jako recyklovatelné 
nádoby [Interseroh]. Vyplachovací vodu a zbytky výrobku shromáždit a dále použít. Pokud to bude 
vůbec potřeba, nádoby se zbytkem obsahu a rovněž zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.  
 
 
Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých  
materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě 
kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení  
staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat 
technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. 
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. 
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