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POUŽITÍ
• Usnadňuje a urychluje čištění a zajišťuje hygienu povrchů
• Zlepšuje odolnost materiálu vůči nečistotám
• Dlouhodobě uchovává původní vzhled materiálu

VÝHODY
• Poskytuje dlouhodobou ochranu
• Aplikovatelný v exteriéru i v interiéru
• Vyznačuje se vysokou výtěžností
• Nemění původní stupeň kluzkosti materiálu (zkoušky provedené 

podle metod B.C.R.A. a ASTMC 1028-2007).
• Nevytváří povrchový film
• Je odolný vůči UV záření a nežloutne

APLIKACE
Neřeďte: Jedná se o přípravek připravený k použití. Pokyny k aplikaci 
Aplikace po pokládání na nový povrch: 
1. Řádně umyjte podlahu přípravkem DETERDEK PRO (pro spáry z 
cementových spárovacích hmot) nebo CR10 (spáry z epoxidových 
spárovacích hmot). 
2. Na suchou a čistou podlahu aplikujte přípravek STOP DIRT, a to 
rovnoměrně na materiál i na spáry rounem nebo jiným vhodným 
aplikátorem. Rada odborníka: Vzhledem k vysoké výtěžnosti 
přípravku aplikujte malé množství přípravku, potřebné pro ošetření 
2-3 m² najednou. 
3. Ošetřete povrch hadrem nebo jednokotoučovým čisticím strojem s 
bílým kotoučem. 
4. Do 10 minut úplně odstraňte zbytek přípravku ručně nebo 
jednokartáčovým čisticím nástrojem s použitím hadru z mikrovlákna. 
5. Po uplynutí nejméně 12 hodin, ještě před běžným použitím povrchu, 
odstraňte případné zbytky přípravku čistým hadrem z mikrovlákna. 

Aplikace na neošetřený povrch, určený k obnovení: 
1. Umyjte podlahu přípravkem PS87 PRO a/nebo DETERDEK PRO. 
2. Na suchý povrch aplikujte přípravek STOP DIRT podle výše 
uvedeného postupu. 

Pozor:
Může oživovat barvu materiálu a spár. Předem zkontrolujte účinek na malé části 
povrchu.
Během použití větrejte místnost.
Neaplikujte na lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Přípravek obsahuje rozpouštědlo, a proto se doporučuje během aplikace větrat 

místnost.
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Použití jednokotoučového čisticího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou 

všechny součásti zařízení zcela neporušené.

Balení
500ml: kartón po 12 ks.

VÝTĚZNOST
Jeden litr přípravku postačuje na:

Strukturovaný gres, přírodní gres, 
lesklý lapovaný gres: až do 70 m²

Hodnota uvedené spotřeby je orientační a vztahuje se na 
jednu vrstvu a závisí na vlastnostech materiálu.

PROSTŘEDEK NA 
OCHRANU PŘED 

ZNEČIŠTĚNÍM
STRUKTUROVANÝ GRES, PŘÍRODNÍ 
GRES, LESKLÝ LAPOVANÝ GRES

STOP DIRTSTOP DIRT
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