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Finalit No. 12  
Odstraňovač skvrn 
 
• Odstraňuje skvrny nejasného původu (např. od plísně, čaje, koly, kávy, vína, medu, 

ovocných šťáv, inkoustu, smetany, kyselin, krve, marmelády, lesních plodů,  
barevných tekutých mýdel apod.). 

• Odstraňuje žluté skvrny na kararském mramoru. 
• Odstraňuje stíny, změny zabarvení a zbytky barev. 

 
• Ředitelný vodou v poměru až 1:5 
• 1 litr vystačí až na 20 m2 plochy, podle stupně znečištění. 
• Hodnota pH: 12 (zásaditý) 
• Neobsahuje kyseliny, není nutná neutralizace! 

 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn je vhodný pro čištění všech materiálů.  
 
Pozor: Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn může leptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo a jiné 
minerální látky. Doporučujeme jej proto na povrchu nejprve vyzkoušet! 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE 

• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. 
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček. 

• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním 
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné 
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla! 

• Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí 
produktů Finalit No. 1 Intenzívní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt 
v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že 
staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b)politím 
povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne). 

• Vypněte podlahové topení! 
 
  

 

1. Informace o produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn 
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b) Aplikace přípravku 
Pozor! Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn nikdy nemíchejte s dalšími přípravky! Dodržujte doporučenou dobu 
působení! 

 
• Pokud se skvrny nacházejí POD impregnací či ochrannou vrstvou, je nejprve nutné tuto vrstvu odstranit 

produktem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev. Poté odstraňte samotné skvrny. 
• Pokud se skvrny nacházejí UVNITŘ impregnace nebo ochranné vrstvy, stačí odstranit tuto ochrannou vrstvu 

produktem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev, čímž odstraníte i samotné skvrny. 
• Ošetřovaný povrch musí být bez olejů, mastnot, vosků a podobných nečistot. Doporučujeme provést nejprve 

základní čištění produktem Finalit No. 1 Intenzivní čistič.  
• Čištěnou plochu nejprve navlhčete vodou. 
• Naneste přípravek štětcem, malířskou štětkou nebo jej nastříkejte. 
• Pro urychlení čištění překryjte plochu plastovou folií. 
• Nechte působit 1-6 hodin. 
• Pokud je třeba, postup zopakujte a nechte přípravek působit déle. 
• Smyjte přípravek pomocí produktu Finalit No. 1 Intenzívní čistič, zředěným vodou v poměru 1:20. 
• Nechte působit 5-10 minut. 
• Nakonec povrch důkladně opláchněte vodou. 

 
 
 
 
a) Odstranění zbytků řas 
Zejména u silně porézních povrchů nebo u řas, které vlivem vlhkosti rostou z podkladu, se může stát, že díky 
poréznosti kamene nedojde k úplnému odstranění řas a zůstanou skvrny (po použití prostředku Finalit No. 10 
Odstraňovač řas a mechu). Ty je možné vybělit produktem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn. 
 
b) Skvrny po odstranění graffiti 
Po odstranění graffiti pomocí produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev nebo pomocí produktu Finalit No. 
7+ Radikální odstraňovač graffiti a barev mohou přesto zůstat skvrny. Tyto změny zabarvení je možné odstranit 
prostředkem Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn. 
 
c) Odstranění zbytků barev - POZOR na měkké kameny s leštěným povrchem!  
Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn neobsahuje kyseliny a obecně je vhodný pro všechny materiály. Přesto může 
naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo apod. Doporučujeme produkt na povrchu nejprve 
vyzkoušet! U kamenů, které produkt neleptá, postupujte následovně: Aplikujte Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn a 
nechte působit cca 5 hodin. Dojde k vybělení a odstranění skvrn. 
 
d) Výkvěty z disperzí (polymerovaných lepidel a tmelů) 
Zbytky z disperzí, které nelze odstranit produktem Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti a barev nebo směsí 
přípravků Finalit No. 7+ a Finalit No. 4 Odstraňovač žlutých skvrn, můžete vybělit pomocí produktu Finalit No. 12 
Odstraňovač skvrn, nebo vybrousit přípravkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek. 
  

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn 
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Vzhled:  Kapalný, žlutozelený 
Hodnota pH:  12 (zásada) 
Balení:   Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
 
 
Při práci používejte ochranné brýle a rukavice. Pozor! Nemíchejte produkt s jinými prostředky! Mohlo by dojít 
k volnění nebezpečných plynů (chlóru). Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či 
odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy 
pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte 
kontaktu s očima a pokožkou. POZOR ŽÍRAVINA! 
 
 
 
 
Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn neobsahuje kyseliny, těžké kovy, fenol ani formaldehyd. 
 
 
 
 
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se 
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. 
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. 
 
 

3. Specifikace výrobku 
 

4. Bezpečnostní pokyny 
 

6. Upozornění 
 

5. Poznámka 


