
I N F O R M Á C I E   O  P R O D U K T E  
 

BPS 7103 
Art. No. 7103 

Odstraňovač znečistenia fasád gél  

 
 
Používa sa na znečistené povrchy fasád. Rozpúšťa sadze a mastné zvyšky nečistôt. 
Je zahustený s dlhšou dobou pôsobenia. Predovšetkým k vonkajšiemu použitiu. 

 
BPS 7103 je zahustený, alkalický odstraňovač znečistenia povrchu fasád. 
 
7103 je možné použiť na väčšinu povrchov napríklad: 

 Sadra


 Vápenec


 Betón


 Alkalické tehly


 Drevo


 Hliníkové povrchy


 Žula

 
Návod na použitie 
Čistenú plochu ostriekajte  studenou vodou. BPS 7103 aplikujte nízkotlakovým  rozstrekovačom zospodu  
smerom nahor. Nechajte pôsobiť približne 30 - až 120 minút. Povrch musí zostať behom doby pôsobenia 
mokrý. Opláchnite teplou vodou max. 50°C vysokým tlakom (tlak závisí na ploche, 50-300 barov, 20 l za 
minútu a uhol trysky 25°). Pri oplachovaní postupujte znovu zospodu smerom nahor. Dôkladne opláchnite 
vodou smerom zhora dole, aby sa odstránili zvyškové chemikálie. Postup v prípade potreby opakujte. 

 
 
Dávkovanie 
Nerieďte 
 
Spotreba 
normálne použitie: 0,2 – 0,3 l/m²  
 
Technické údaje  

 Číra kvapalina so slabým zápachom
 Dodávaná v 10 a 25 l plastových nádobách
 Špecifická hmotnosť 1,07 kg/l
 Hodnota pH:  13 v koncentráte
 Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol,

2-(2-butoxyethoxy)etanol, kremičitan sodný, 

hexyl D-glucoside, poly(oxy-1-2 –ethanediyl), a-

(2-propylheptyl)-w-hydroxy, hydroxid sodný 

 
Skladovanie  
Skladujte v originálnych, uzatvorených nádobách 

pri teplote nad 0°C. 

 
Bezpečnostné pokyny  
Používajte ochranné rukavice/ochranný 

odev/ochranné okuliare/ochrana na 

tvár 

 
Označenie: Nebezpečenstvo  
 
 
 
 

 
Dráždi kožu  
Spôsobuje vážne poškodenie očí 

Životnosť  
Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých              Nie je nebezpečnou pre prepravu 
nádobách 
 
 
 
 
 
 
 

Posledná aktualizácia: 2018-03-27 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a 

konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.  

Výrobca: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se 

 

Distribútor: ECH Services s.r.o., 

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk 
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