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ASO®-R005                     výr. č. 2 06400 
Čisticí koncentrát na obklady, dlažbu, kabřinec a kámen 

 
 

Vlastnosti: 

• vysoce koncentrovaný tekutý čisticí prostředek 

• bez obsahu rozpouštědel 

• nezanechává žádné zbytky  

• rozpouští cementové povlaky, zbytky betonu a malty, 

vysrážené vápno a vápenné výkvěty 

 

Oblasti použití: 

ASO-R005 je čistící prostředek na obklady/dlažby a kámen. 

Aplikuje se k odstranění nečistot a nánosů cementu a 

vápna, usazeného vodního kamene a vápenných výkvětů na 

materiály odolné vůči kyselinám, např. obklady stěn a 

podlahové dlaždice, mozaiky, skleněné mozaiky, štípané 

dlaždice, také na žulu, porfyr atd. Při čištění vápence 

(mramoru) a vápenopískových cihel je nutno postupovat 

obezřetně, protože ASO-R005 působí na tyto materiály 

agresivně. Při použití výrobku na přírodní kámen vždy 

provádějte zkušební aplikaci.  

Jako čistící prostředek na fasády se ASO-R005 používá k 

odstranění zbytků malty, cementových nánosů a vápenných 

výkvětů. Aplikuje se také na neomítnuté zdivo a obklady 

vnějších zdí (z kabřince, lomového kamene) nebo na 

vymývaný beton. Prostředek slouží rovněž ke zdrsnění 

hladkých betonových ploch pro zlepšení přilnavosti následně 

nanášených nátěrů.  

ASO-R005 se používá také jako oplachový prostředek na 

vymývaný beton k odstranění cementových nánosů, které 

čistí rychle a bezpečně.  

 

Technické údaje: 

Báze:  organické kyseliny 

Spotřeba: podle stupně znečištění a 

ředění, cca 250 ml/m2  

Barva:  bezbarvý 

Dodávané balení:  1 l, 5 l, 10 l a 25 l 

Skladování:  chránit před mrazem, 24 měsíců 

v originálním uzavřeném obalu 

 

Zpracování: 

Spáry je před aplikací ASO-R005 třeba dostatečně navlhčit. 

ASO-R005 se nanáší pouze zředěný čistou vodou (podle 

stupně znečištění a tloušťky nánosu v poměru 1:3 až 1:10). 

ASO-R005 začíná působit okamžitě po kontaktu 

s rozpouštěnými látkami, což se zřetelně projevuje značnou 

pěnivou tvorbou oxidu uhličitého. Drhnutím nylonovým 

kartáčem a použitím teplé vody lze výrazně zesílit čistící 

účinek.  

Při aplikaci výrobku zajistěte dobré odvětrávání. Konstrukčně 

uzavíratelné nádrže nechejte otevřené s dobrým 

odvětráváním. Rozpuštěné nečistoty okamžitě opláchněte 

dostatkem čisté vody. V případě starých a odolných nánosů 

proces čištění opakujte. 

 

Důležitá upozornění: 

• Neošetřované plochy chraňte před působením ASO-

R005. 

• Z důvodu zamezení změny barevnosti ošetřovaného 

podkladu a pro určení spotřeby je bezpodmínečně 

nutné provést zkušební aplikaci. 

• Dodržujte doporučení výrobců používaných materiálů 

(přírodního kamene a obkladů/dlažby) týkající se 

vhodnosti aplikace ASO-R005. 

• ASO-R005 je žíravina, a proto je nutno při práci vždy 

používat osobní ochranné prostředky, např. ochranný 

oděv, rukavice a brýle. V případě potřísnění pokožky 

okamžitě opláchněte vodou zasažené místo. 

• Při zpracování výrobku nepoužívejte kovové nádoby 

či nástroje. 

• Při použití výrobku na přírodní kámen vždy provádějte 

zkušební aplikaci. 

• Kovy chraňte před korozí! 

 

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném 

Bezpečnostním listě dle směrnic ES.  

 

GISCODE: GF50 
 


