
 

CT 51 

DETERGENT NA ALKALNI OSNOVI 

 
OPIS 
CT 51 je močno viskozen alkalen detergent, ki se z lahkoto oprijema tudi vertikalnih površin. Ob tem še dalj časa 
zadrži vlago, ki pa ne prodre pregloboko v materiale, kar omogoča manjšo porabo in zagotavlja boljše rezultate 
čiščenja. CT 51 je nepogrešljiv pri odstranjevanju maščob, alg, mahov, plesni in umazanije, ki jo prinaša 
atmosferska onesnaženost. Uporabljamo ga lahko na notranjih in zunanjih površinah, predvsem na neravnih ali 
reliefno kamnoseško obdelanih površinah, pri trdovratnejših umazanijah in kot dopolnilo pri agresivnejših čiščenjih 
(peskanje – čiščenje z vodnim pritiskom). 
 

ZNAČILNOSTI 
Videz: viskozna tekočina                                                     Vnetišče: nevnetljiv 
Barva: belkasta                                                                   Topnost v vodi: popolna 
Vonj: nevtralen                                                                    pH: približno 13 

 

UPORABA 
CT 51 je namenjen globinskemu čiščenju pri obnovi kamnitih površin občutljivih na kisline kot so: marmorji, 
okrasni apnenci, peščenjaki, teraco, umetni marmorji, cementni izdelki. CT 51 lahko uporabimo tudi za 
odstranjevanje starih premazov – star način zaščite – (žgano ali surovo laneno olje, mastni parafinski ali akrilni 
voski) s tlakov iz granita, cotta, teraca in klinkerja. Pred pričetkom izvedemo testno čiščenje ter zaščitimo 
lakirane, pocinkane in aluminijaste površine. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. 

 
NAVODILA ZA UPORABO 
Na z vodo navlaženo površino nanesemo s PVC čopičem, ščetko ali čistilnim strojem tanko plast čistega ali z vodo 
razredčenega detergenta (1:1 do 1:5). Glede na stopnjo umazanije pustimo delovati 1 uro ali več (testni vzorec). 
Razgrajeno umazanijo (suh film) namočimo in odstranimo s ščetkanjem (ročno, strojno), odsesamo (sesalec za 
tekočine) ter dobro izperemo (tekoča voda ali pod pritiskom 6-10 bar). Če je potrebno postopek ponovimo. Poraba 
je 1 liter/5-10 m². Pred pričetkom izvedemo testno čiščenje ter zaščitimo lakirane, pocinkane in aluminijaste 
površine. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. 

 

PORABA 
Poraba detergenta CT 51 je 1 liter /5-10 m² , odvisno od stopnje umazanije. 

OPOZORILA 
Proizvod vsebuje natrijev hidroksid (20-30%), zato se je potrebno izogibati stiku s kožo in očmi. Med nanašanjem 
uporabljati zaščitno obleko, očala in rokavice. V primeru stika takoj izprati z vodo. Pred uporabo je priporočljivo 
preučiti varnostni list. 

RAZLITJE 
V primeru naključnega razlitja proizvoda absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo ali mivko. Po absorbiranju z 
vodo izprati površino in prizadete materiale. 

EMBALAŽA 
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov. 

 
VARNOSTNA OPOZORILA 
R35 - Povzroča hude opekline. 
S1 - Hraniti zaklenjeno. 
S2 - Hraniti izven dosega otrok. 
S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S27 - Takoj sleči vso onesnaženo obleko. 
S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo. 
S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. 

 
Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je 
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in 
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni. 
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