
 

 Gommasol 

Přípravek k odstranění gumových šmouh 
 

Vlastnosti 
Gommasol je speciální čistící prostředek obsahující ředidla k odstranění gumových  
šmouh a otěrů způsobených vysokozdvižnými a paletizačními vozíky na průmyslových 
podlahách. Díky svému vysokému čistícímu účinku je Gommasol určen k čištění velmi  
silně znečištěných průmyslových a skladových hal. S Gommasolem se lehce pracuje  
a má jen slabý zápach. 
 
Složení (podle 648/2004/ES) 
Neionické tenzidy 5–15%, vodou rozpustná rozpouštědla, pomocné látky. 
Hodnota pH koncentrátu: cca 6     hodnota pH pracovního roztoku: cca 7 
 

Oblast použití 
Použitelný na podlahové krytiny odolné ředidlům, jako např. průmyslové podlahy, 
beton, lité epoxy, magnezit estrich a pálené cihly. Nepoužívat na asfaltové, 
bitumenové ani umělohmotné podlahy! 
 

Použití 
Dát Gommasol (neředěný nebo naředěný 1:1 až 1:2 vodou) do vhodného  
postřikovače* s pěnovací tryskou a nastříkat po ploše, nechat cca 10 minut  
působit. Při běžném znečištění nebo při bodovém použití Gommasolu  
je možno břečku odstranit strojním čištěním za mokra úklidovým automatem  
a 1% roztokem Dopomatu-forte v rámci běžného každodenního úklidu.  
 
Při velmi silném znečištění nebo při velkoplošném použití Gommasolu  
podlahovou krytinu po nastříkání důkladně vydrhnout jednokotoučovým  
úklidovým strojem se zeleným padem. 
Následně břečku odsát a důkladně omýt čistou vodou. 
 
Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky! 
 
* vhodné Kiehl – aplikační nástroje: 
výr. č. VFK 28 00 50 baňatá postřikovací láhev 
výr. č. VVK 91 03 30 pěnovací hlavice pro baňatou postřikovací láhev 
výr. č. z 20 50 18 postřikovací láhev 1,5 litru; barevné značení: červené; 
                            PP pěnovací tryska (těsnění odolná ředidlům)  
výr. č. z 20 50 72 tlakový postřikovač, 5 litrů RONDO;  
                            pěnovací tryska (těsnění odolná ředidlům)  

Spotřeba na m² 
Odstraňování gumových šmouh: 50-100 ml 
 
GHS 07, Pozor (v koncentrátu);  
H302/312/332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování. H315 Dráždí kůži.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných 
prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301/330/331 PŘI POŽITÍ:  
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik  
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze  
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
Obsahuje: Butoxyethanol (INCI).  
Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). 
 
Balení 
5 litrů kanystr výr. č. j 05 07 15  
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