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ASO®-R003     ASODUR®-Reiniger                 výr. č. 2 06419 
Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek 
 

 

Vlastnosti: 

• koncentrát  

• ředitelný vodou 

• velmi hospodárný 

• jednoduché použití 

• hloubkové působení 

 

Oblasti použití: 

ASO-R003 se používá k odstranění nečistot a nánosů 

cementu a vápna a povlaků epoxidových pryskyřic. 

 

Technické údaje: 

Báze:  organické kyseliny, 

methyletylketon a tenzidy 

Barva:  transparentní 

Viskozita *:  tekutý prostředek, na vodní 

bázi 

Specif. hmotnost *: cca 1,02 kg/l 

Třída nebezpečných látek: hořlavý 

Dodávané balení:  1litrová láhev a 5litrový kanystr 

Skladování:  24 měsíců v originálním 

uzavřeném obalu, v suchu a 

chladu 

*) při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu 

 

Podklad: 

Aplikuje se na keramické materiály, jako jsou např. 

pórovinové a kameninové dlaždice, mozaika, štípané 

dlaždice apod. Dávejte pozor na materiály citlivé na 

kyseliny a na jemné glazury. V případě pochybností 

prostředek nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě. 

 

Zpracování: 

ASO-R003 se používá zředěný vodou v poměru 1:4 až 

1:50 podle stupně znečištění a nanáší se houbičkou na 

čištěnou plochu v rovnoměrné tenké vrstvě. Poté se 

povrch očistí hrubým kartáčem nebo barevně 

neutrálním mycím polštářkem. ASO-R003 začíná 

působit okamžitě po kontaktu s rozpouštěnými 

nečistotami. Doba působení přípravku je 10 minut a 

nesmí se překročit.  

Při silnějším znečištění lze čisticí proces zopakovat. 

Po každém čištění povrch opláchněte vodou. 

 

Poznámka: K odstranění povlaku emulgované 

epoxidové pryskyřice po spárování by se mělo 

přistupovat nejdříve 16 hodin po vyspárování, aby se 

zabránilo poškození spáry. Platí pravidlo, že čím později 

začnete s čištěním, tím koncentrovanější ASO-R003 

musíte použit. 

 

Důležitá upozornění: 

• Neošetřované plochy chraňte před působením ASO-

R003. 

• Zbytky čisticích prostředků nesmí unikat do systémů 

pro úpravu vody a separaci mastnot v bazénech, 

velkokuchyních, mycích linkách apod. 

• Před použitím ASO-R003 v každém případě 

doporučujeme nejprve vyzkoušet jeho působení, aby 

se vyloučilo poškození obkladu/dlažby a spár. 

• Použití k účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny 

v tomto technickém listu, je přípustné pouze po 

konzultaci nebo na základě písemného souhlasu 

aplikačního technika fy Schomburg.  

 

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném 

Bezpečnostním listě dle směrnic ES.  

 

GISCODE: GF50 
 


