
INOVATIVNÍ PŘÍRODNÍ MÝDLO - PRO ČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ KAMENNÝCH, BETONOVÝCH, 
MIKROCEMENTOVÝCH A JINÝCH PORÉZNÍCH POVRCHŮ

Steinfix 60 je inovativní čistící přípravek na bázi přírodních mýdel, speciálně vyvinut k aplikaci na kamenné, 
betonové, mikrocementové a jiné porézní materiály. Steinfix 60 čistí, ošetřuje a impregnuje povrch. 
Steinfix 60 je přírodní produkt s pH-hodnotou 8, který vytváří na povrchu ochranný film a usnadňuje čištění.
Steinfix 60 zachovává předchozí ošetření a chrání podlahu před znečišťujícími látkami.

Vydatnost
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Vlastnosti

Steinfix 60 je neutrální přírodní produkt určen nejen pro kamenné 
podlahy. Vytváří na povrchu ochranný film a usnadňuje čištění.  
Hodnota pH přípravku je 8.

Steinfix 60 is certifikován eko-značkou Nordic Ecolabel a je šetrný k 
životnímu prostředí.

Steinfix 60 poskytuje funkce:

• Čištění: Steinfix 60 je účinný čisticí prostředek na podlahy z 
kamene nebo betonu. Proniká do pórů.

• Ošetření: od první aplikace Steinfix 60 zanechává na povrchu 
tenkou ochrannou vrstvu, která dodává lesk a usnadňuje čištění.

• Průmyslové čištění: Steinfix 60 zabraňuje průniku olejů, prachu a 
nečistot a zanechává podlahu snadno čistitelnou. 

Technické parametry

Použití

Nové podlahy:

• Aplikujte přípravek koncentrovaný pomocí mopu. 

Podlahy v exteriéru:

• Před impregnací musí být podlaha dobře očištěna. Povrch 
musí být čistý, zbavený prachu, oleje a mastnoty a zbytků 
betonu. V případě potřeby použijte Evercrete Pavishield® k 
posílení podkladů.  

Denní úklid:

• Zřeďte s vodou dle instrukcí v sekci Vydatnost.

• Podlahu vytřete mopem s mikrovláknovým padem.
• V případě potřeby použijte kartáč s jemnými štětinami, nebo 

bílým čistícím podlahovým padem.

• Nechte několik minut působit. Steinfix 60 proniká do povrchu 
postupně.

• Je žádoucí aplikaci případně opakovat, dokud není podlaha 
nasycena a dokud není vytvořena ochranná vrstva. 

Vydatnost na metr čtvereční závisí na absorpční kapacitě povrchu. 
Obecně pro první aplikaci je poměr ředění 1:20 (1 díl Steinfix 60 na 
20 dílů vody). Pro denní čištění je poměr ředění 1:50 (1 díl Steinfix 
60 na 50 dílů vody) v závislosti na stupni znečištění.

Omezení
Výrobky Ecobeton lze aplikovat, pokud je povrchová teplota vyšší 
než 5° C a teplota vzduchu mezi 10° C a 40° C. Během fáze zrání 
se vyhněte mrazu. Neaplikujte, pokud se v následujících 24 
hodinách očekávají dešťové srážky.

Pozn:
Informace v tomto technickém listu jsou uvedeny v souladu s přesností 
našich nejlepších současných znalostí. Produkty zaručují nejvyšší kvalitu a 
standart s ohledem na výrobní toleranci. Vzhledem k tomu, že není možné 
provádět jakékoli kontroly používání produktu, neposkytuje se žádná 
výslovná ani implicitní záruka, pokud jde o konečný výsledek, a nepřijímá se 
přímo ani nepřímo odpovědnost za použití produktů. Uživatelům se 
doporučuje, aby před aplikací provedli testy.

Ecobeton Italy S.r.l.  je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního 
managementu. 

Internetová prezentace:  

www.ecobeton-czech.com
www.microbond.cz
technická podpora:

support@microbond.cz
Ecobeton Czech Republic s.r.o.
Dobrovského 4
612 00 Brno, Česká republika

T +420 514 514 941
E info@microbond.cz
I  www.microbond.cz

Trvanlivost

Hořlavost

Dopady na životní 
prostředí

Skladování

1 litr - láhev
5 litrů - kanystr

Není stanovena v případě že je produkt 
skladován uzavřený

Produkt je nehořlavý

Žádné. Produkt neobsahuje fosfáty a je
biologicky rozložitelný.

Skladujte na suchém místě a chráňte před 
mrazem.

Toxicita Žádná

Balení




