
 

Petrosol SBR 

Základní čistící prostředek pro bazény  

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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� Velmi efektivní 

� Hygienický 

� RK listina 

                       

Petrosol SBR je koncentrovaný čistič na bázi kyseliny chlorovodíkové. Cílovou směsí 

aktivních čistících látek a kyselin vzniká silné a hygienické čištění odolných skvrn a 

nečistot. Petrosol SBR je zvláště vhodný pro základní čištění bazénů ve venkovních a 

krytých veřejných bazénech. I při každodenní údržbě čištění přepadových žlabů aplikace 

dosahuje velmi dobrých výsledků čištění. Petrosol SBR rychle a spolehlivě rozpouští 

ložiska nerostů, vápník, koroze, řasy a mnoho organických nečistot. Mramor, smalt, 

polyamid a jiné materiály citlivé na kyseliny by neměly být ošetřovány přípravkem 

Petrosol SBR! V případě pochybností nejprve zkontrolujte kompatibilitu zkušebního 

materiálu! Petrosol SBR je součástí seznamu schválených čisticích prostředků pro 

keramické povrchy v bazénech (seznam RK). Před zahájením čištění je třeba povrchy 

důkladně navlhčit vodou. 

Základní čištění: 

Aplikujte 2000 ml koncentrátu zředěného 10 litry vody a nasaďte jej. Po odpovídající 

době ošetření (5 až 10 minut) důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby opakujte. 

Čištění údržby: 

Smíchejte 500 až 1000 ml koncentrátu s 10 litry vody. 

Technické údaje : 

 

 

  

Složení : Povrchově aktivní látky (neiontové), minerální kyseliny, kvartérní amoniové sloučeniny, 

inhibitory, barviva a plniva 

Poznámka : Tento výrobek vyžaduje výstražný štítek. Vezměte prosím na vědomí odpovídající 

informace na štítku a na bezpečnostním listu materiálu. 

Kód produktu: GS 70 

 

Hustota 20 °C 1,08 g/ml 

Hodnota pH (1%) 1 - 2 

Hodnota pH (konc.) 1 

Vlastnosti: 

Aplikace : 

Vlastnosti : 

  


