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BPS 7300 se používá na silně znečistěné povrchy fasád. Především k venkovnímu použití. 

 

BPS 7300 je kyselý odstraňovač silného znečistění povrchu fasád. 

BPS 7300 lze použít rovněž na: 

 Žula 

 Cihla 

 Beton 

 

Návod k použití 
Čistěnou plochu  ostříkejte studenou vodou.  BPS 7300  aplikujte nízkotlakým rozstříkovačem zespodu směrem 
nahoru. Nechte působit přibližně 5 až 30 minut. Povrch musí zůstat mokrý během doby působení. Otryskejte 
teplou vodou max. 50° C  vysokým tlakem (tlak závisí na povrchu 50-300 barů, 20 l za minutu a úhel trysky 
25°). Při otrýskání postupujte opět zespodu směrem nahoru. Důkladně opláchněte  vodou směrem shora dolu, 
aby se odstranily zbytkové kyseliny. Postup v případě potřeby opakujte. 

 

BPS 7300 je žíravina, zabraňte  styku se sklem, obklady, dlaždicemi, lakovanými předměty, 

kabřincem nebo ostře pálenou cihlou. 

 

Dávkování 

Použijte  koncentrát pro silně znečistěné  povrchy, nebo řeďte 1 : 2 vodou. 

 

Spotřeba 
Normální spotřeba: 0,2 – 0,3 l/m² 

 

Technická data 

 Čirá kapalina s ostrým zápachem 

 Dodávaná v 10 a 25 l plastových nádobách. 

 Specifická hmotnost 1,12 kg/l 

 Hodnota pH: 0,1 

 Obsahuje: bifluorid amonný, kyselina 

chlorovodíková, isotridekanol, ethoxylovaný 

 

 

 

 

Skladování 

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

 

Životnost 

24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách 
 

 

 

Bezpečnostní pokyny  

Používejte  ochranný oděv/ ochranné rukavice / 

ochrané brýle/ obličejový  štít. 

Zamezte styku s kůži a očima 

 

Označení:   Nebezpečí  

 

Zdraví škodlivý při požití 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

UN:3264  látka žíravá, kapalná, kyselá, 

anorganická, J.N. (kyselina chlorovodíková) 

Třída: 8  PG:II 

Je nebezpečnou věcí pro přepravu 

 

 

 


