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ASO®-R008   INDU-Ölreiniger Výr. č.: 2 05809 
Čistiaci prostriedok pre zaolejované podklady a pre priemyselné podlahy 
 
 
 vodná kombinácia povrchovo aktívnych látok; 
 nezaťažuje životné prostredie; 
 bez obsahu fosfátov; 
 bez obsahu rozpúšťadiel; 
 vysoká účinnosť. 
 
Oblasti použitia: 
ASO-R008 je určený k použitiu na malých 
plochách / znečistení škvrnami. Nachádza 
uplatnenie pri čistení podkladov kontaminovaných 
olejmi ako betóny, cementové potery, kamene, 
keramika, kov. Používa sa: 
 v rámci predčistenia pred použitím špeciálnej 

penetrácie ASODUR-SG2 a pod.; 
 v priemysle spracujúcom oceľ a kovy, 

v autodielňach, a pod. 
 pre základné očistenie novo vytvorených 

priemyselných podláh ako aj pre ich neskoršie 
priebežné čistenie v rámci užívania stavby; 

 pre odstránenie oderu z gumy na jestvujúcich 
priemyselných podlahách. 

Technické údaje: 
Báza: vodná kombinácia povrchovo 

aktívnych látok 
pH: cca. 11 
Hustota: cca. 1,02 g/cm3  pri +23°C 
Zmiešavací pomer: pozri nižšie 
Možno prepracovať  
ASODURom-SG2*: okamžite po odsatí odpadovej 

vody  
(* Ďalšie pokyny - pozri technický list ASODURu-SG2.) 
Dodávané balenie: 1 l, 10 l 
Skladovanie:  5 rokov v originálnych 

uzavretých nádobách, 
v chlade a suchu, pri teplote 
nad +10 °C; otvorené balenia 
bezodkladne spotrebovať 

 
Podklad: 

 Betóny, cementové potery, kamene, keramika, kov;  
 novovytvorené priemyselné podlahy; 
 znečistené plochy starých priemyselných podláh. 

 
Zmiešavacie pomery / zriedenie / spotreba materiálu: 
 

Druh znečistenia: 
ASO-R008 

koncentrát: 
Voda: 

Pokyny pre 
spracovanie: 

čistenie škvŕn od oleja 1 diel cca. 5 až 10 dielov 
manuálne použitie, 
rozprašovač / kartáč 

oder gumy 1 diel cca. 1 až 2 diely 
prvé čistenie vykonať 
s menej zriedeným 
roztokom 

základné očistenie novo vytvorených 
priemyselných podláh 

1 diel cca. 50 až 100 dielov pre čistenie podláh sa 
použijú bežné čistiace 
stroje s kartáčmi údržbové čistenie priemyselných podláh 1 diel cca. 50 až 100 dielov 

 
Spracovanie a použitie: 
Čistenie betónov, cementových poterov, kameňa: 
ASO-R008 sa dodáva ako koncentrát a riedi sa 
vodou z vodovodu podľa účelu použitia. Riedenie - 
pozri tabuľku. 
1. Zriedený ASO-R008 sa potom naplní do fľaše 

s ručným rozprašovačom alebo do tlakovej 
striekačky a nastrieka sa na čistený povrch. 

2. Po krátkom čase pôsobenia sa nastriekaná 
plocha opracuje kartáčom do kríža, až vznikne 
nahnedlé sfarbenie.  
 

3. Takto ošetrená plocha sa nechať odstáť cca. 
10 minút. 

4. Po uplynutí času pôsobenia plochu ešte raz 
dôkladne prekartáčovať. 

5. Očistenú plochu dôkladne opláchnuť čistou 
vodou (+60°C až +80°C).  

6. Opláchnutú plochu očistiť vysávačom na 
mokré povrchy. 

7. Na očistených miesta skontrolovať zvyškové 
znečistenie olejom, podľa potreby čistenie 
opakovať.  
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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.  

11/19 CJ/KD/KK/MH 

Čistenie starých a zašpinených priemyselných 
podláh, napr. oder gumy: 
ASO-R008 sa dodáva ako koncentrát a riedi sa 
vodou z vodovodu podľa účelu použitia. Riedenie - 
pozri tabuľku. 
Na očistených miesta skontrolovať zostávajúce 
zvyškové znečistenie, príp. čistenie opakovať, 
príp. zvýšiť koncentráciu. 
 
Dôležité upozornenia: 

 Čistenie väčších súvislých plôch realizujú 
odborné firmy, ktoré pracujú s vhodným 
vybavením. Technické oddelenie spoločnosti 
SCHOMBURG k takým prípadom poskytuje 
poradenstvo. 

 Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 
prípravku ASO-R008. 

 Použitie k účelom, ktoré nie sú jednoznačne 
uvedené v tomto technickom liste, sa môže 
uskutočniť iba po konzultácii a písomnom 
súhlase nášho technického oddelenia. 

 ASO-R008 je zaradený podľa predpisov pre 
nebezpečné látky GefStoffV. 

  
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
GISCODE: GF50 
 

 


