
POPIS 
UltraCare Keranet Crystals je koncentrovaný prášek 
na bázi kyselin, který při použití s vodou vytváří čisticí 
přípravek, který řeší problémy s cementovými zbytky 
na povrchu kyselinovzdorných obkladů a dlažeb a 
kyselinovzdorného neporézního přírodního kamene. 
Lze ho použít v interiéru a exteriéru. Odstraňuje vyzrálé 
zbytky cementových spárovacích hmot, “závoj” 
po instalaci a spárování obkladů a dlažeb, skvrny 
koroze, vápenné a další minerální usazeniny a výkvěty.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Odstraňuje skvrny od cementu nebo vápna z povrchu 

obkladů a dlažeb z keramiky a mozaiky.

• Odstraňuje výkvěty, skvrny koroze a jiné minerální 
usazeniny z kyselinovzdorných povrchů.

• Použití v interiéru i exteriéru.

• Rychlý účinek a snadné použití.

V případě použití na povrchy nebo v podmínkách, které 
nejsou uvedené v tomto materiálovém listu kontaktujte 
předem technický servis MAPEI.

INFORMACE O VÝROBKU
UltraCare Keranet Crystals je prášek, který je možné 
ředit vodou, poměr ředění je v závislosti na stupni a typu 
znečištění. 

UltraCare Keranet Crystals je výrobek na bázi 
speciální organické kyseliny; jeho výhodou je vysoká 
účinnost ke zbytkům cementových spárovacích hmot, 
korozi a výkvětům, stejná jako u mnohem silnějších 

kyselin (chlorovodíkové, sírové, atd.), aniž by zejména 
u poslední jmenované docházelo k uvolňování velmi 
nebezpečných toxických výparů. V každém případě 
se doporučuje výrobek používat v dobře větraných 
prostorách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• UltraCare Keranet Crystals může negativně ovlivnit 

vzhled některých druhů přírodního kmene. Vždy 
proveďte předběžnou zkoušku. 

• UltraCare Keranet Crystals může způsobit zesvětlení 
nebo změnu barvy cementové spárovací hmoty a 
některých druhů přírodního kamene. Vždy předem 
proveďte zkoušku.

• Nepoužívejte na povrchy, které jsou citlivé na 
kyseliny, jako je např. mramor, přírodní kámen na bázi 
vápence a jejich konglomeráty a terrazzové dlažby 
s cementovým pojivem.

• Ujistěte se, že UltraCare Keranet Crystals nepřijde 
do kontaktu s povrchy, které nejsou odolné proti 
kyselinám. 

• Před aplikací tohoto výrobku na povrch obkladových 
prvků a spár vyčkejte, až je spárovací hmota zcela 
vyzrálá (1 až 10 dnů v závislosti na typu použité 
cementové spárovací hmoty).

• Nepoužívejte UltraCare Keranet Crystals s jinými 
čisticími přípravky.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před použitím přípravku se vždy ujistěte, že všechny 

Koncentrovaný práškový čistič na bázi kyselin 
k odstranění cementových zbytků. Ideální 
na konečné dočištění povrchu po instalaci keramiky 
a k odstranění solných a vápenných výkvětů 
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čištěné povrchy jsou odolné proti kyselinám. 
V případě pochyb se doporučuje provést 
předběžnou zkoušku. Před použitím výrobku  
UltraCare Keranet Crystals chraňte vše, 
co by mohlo být při postříkání přípravkem 
poškozeno. Všechny čištěné povrchy, 
zejména ty silně savé (cotto toscano, porézní 
obklady, přírodní kámen, apod.) musí být 
před aplikací výrobku UltraCare Keranet 
Crystals.
UltraCare Keranet Crystals aplikujte 
na malou, předem navlhčenou plochu. 
Nechte UltraCare Keranet Crystals 
na povrch působit 2-3 minuty. Podle typu 
znečištění může být doba působení delší. 
Nenechte povrch uschnout, v případě 
potřeby ho znovu navlhčete.
Následně použijte jednokotoučový čisticí 
stroj nebo abrazivní houbu. Odstraňte 
roztok se zbytky nečistot a povrch důkladně 
a opakovaně opláchněte čistou vodou.  
V případě vytrvalých usazenin a skvrn postup 
výše uvedeným způsobem opakujte.

KONEČNÉ DOČIŠTĚNÍ
Po odstranění UltraCare Keranet Crystals 
výše uvedeným způsobem proveďte finální 
dočištění na malých plochách, v případě 
potřeby použijte UltraCare Multicleaner. 

SPOTŘEBA
Dle potřeby, v závislosti na ředění, intenzitě a 
typu nečistot a ošetřovaného povrchu. 

BALENÍ
UltraCare Keranet Crystals je k dispozici 
v 1l a 5l kanystrech.

SKLADOVATELNOST
UltraCare Keranet Crystals je v původním 
uzavřeném obalu skladovatelný 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Instrukce týkající se bezpečného použití 

tohoto výrobku najdete v aktuální verzi 
Bezpečnostního listu, který je k dispozici 
na www.mapei.com-cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ 
Přestože shora uvedené údaje a doporučení 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze 
je považovat pouze za informativní a musí 
být podpořeny dlouhodobým používáním 
výrobku. Proto je nutné před vlastním 
použitím posoudit vhodnost výrobku pro 
předpokládané použití. Zpracovatel přebírá 
veškerou zodpovědnost za případné následky 
vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické 
dokumentace výrobku aktualizovanou 
na našich webových stránkách www.
mapei.com.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Obsah tohoto materiálového listu („ML“) 
je možné kopírovat do jiného s projektem 
souvisejícího dokumentu, avšak výsledný 
dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML 
platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete 
na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO 
POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO 
ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ 
VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.
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Informace o tomto výrobku 
jsou k dispozici na požádání a 

na stránkách firmy MAPEI www.
mapei.cz a www.mapei.com.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: prášek

Barva: bílá

Hustota: 2,00 g/cm³

pH: vodní roztok UltraCare Keranet Crystals  
pH = 1,1

Přípustná pracovní teplota: 0°C až +40°C

Čekací doba před opláchnutím: cca 3 minuty


