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BPS 7111 je čisticí prostředek s kationtovým tensidem. Používá se k čištění modrého/zeleného 

zabarvení fasád a jiných nečistot z většiny povrchů. 

Lze použít například na:  cihla, beton, sádra, žula, vápenec, pískovec, střešní krytina a dřevo. 

Nelze použít na tvrdé, neporézní povrchy. 

BPS 7111 garantuje až 10-letou péči o povrch v závislosti na povětrnostních podmínkách a charak- 

teru povrchu.  

       

BPS 7111 lze bezpečně používat, protože nemá žádný negativní účinek na stavební materiály.  

 

Návod k použití 

Slabé znečistění 

Aplikujte BPS 7111 v dostatečném množství nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětcem 

Silné znečistěni 

Před aplikací BPS 7111 odstraňte znečistění otryskáním vysokým tlakem  

BPS 7111 aplikujte v dostatečném množství nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětkou. 

 

BPS 7111 aplikujte na suchý povrch, při doporučená teplotě 5-25° C, za stálého počasí.  

Pokud po aplikaci v průběhu 24 hodin začne na povrch pršet, dojde ke zkrácení garantované doby péče. 

Po aplikaci BPS 7111 povrch neotryskávejte, neoplachujte  

Vlivem povětrnostních vlivů dojde k odstranění znečistění. 

 

Choulostivé rostliny v blízkosti zakryjte 

Nemíchejte s anionickými  saponáty. 

 
Dávkování 

Pro 10 letou péči použijte koncentrát 

Lze ředit vodou až 1:5, ale účinnost čistění se snižuje. 

 

Spotřeba 
0,2 – 0,5 l/m² 
 

Technická data 

• Čirá tekutina 

• Dodávaná v 1 l plastových lahvích nebo 5,10 a 

25 l plastových nádobách 

• Specifická hmotnost 1,02 kg/l 

• Hodnota pH: 10 

• Obsahuje: kvartérní amonné sloučeniny, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy;          

tetranatrium-[N,N-bis(karboxylatomethyl) 

-L-glutamát] 

Skladování 

Skladujte v originálních,uzavřených nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

Životnost 

24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách. 

Bezpečnostní pokyny  

Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ochranné brýle/. 

Označení:  Nebezpečí 

 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouho-

dobými účinky 

UN: 1760 Látka žíravá,kapalná,J.N. 

Třída: 8 PG II 

Je nebezpečnou věcí pro přepravu. 
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