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Finalit No. 5  
Odstraňovač ochranných vrstev 
 
• Pro odstraňování starých ochranných vrstev a impregnace, např. vosku, akrylátu, 

disperzí, podlahového vosku, leštidel, silikonu, epoxidové pryskyřice či laků 
 
• pH: Nevztahuje se 
• Používat neředěný. 
• 1 litr vystačí až na 20 m2 plochy, podle stupně znečištění. 

 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev je vhodný pro všechny povrchy, které nejsou citlivé na rozpouštědla. 
Nehodí se na povrch jako pryskyřicí vázané průmyslové podlahy, omítky, barvy, aglomerovaný mramor, podlahové 
krytiny ze syntetické pryskyřice apod.  
Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev neleptá měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec a terazzo ani 
když je smíchán s produkty Finalit No. 1 Intenzívní čistič a Finalit No. 39 Kompakt v poměru 1:1:1. 
  
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. Můžete rovněž použít 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. 5 Odstraňovač ochranných vrstev 
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b) Aplikace přípravku 

 
• Aplikujte čistý / neředěný. 
• 1 litr přípravku vystačí až na 20 m2 povrchu. 
• Naneste přípravek a vykartáčujte. Poté nechte působit 5-10 minut. 
• Povrch důkladně opláchněte vodou. 
• Pokud je třeba, postup opakujte a přípravek nechte působit déle. 
• Doporučujeme přípravek nejprve vyzkoušet. 

 
POZOR! Plastové předměty a plastem kryté předměty (např. vany, fitinky, tyče na sprchové závěsy, okenní a dveřní 
rámy atd.) před prací pečlivě zakryjte speciální páskou odolnou vůči rozpouštědlům a kyselinám. Páska nesmí 
zanechávat zbytky lepidla! Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev poškozuje barvy, dokonce i při smíchání 
s produkty Finalit No. 1 Intenzívní čistič a Finalit No. 39 Kompakt v poměru 1:1:1. Doporučujeme nejprve provést 
zkoušku. 
 
 
 
 
a) Zvýšení účinnosti přípravku 
Pro zvýšení účinnosti přípravku Finalit No. 5 na určité ochranné vrstvy je možné jej smísit s produkty Finalit No. 1 
Intenzívní čistič a Finalit No. 39 Kompakt takto: 

• 1 díl prostředku Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev 
• 1 díl prostředku Finalit No. 1 Intenzívní čistič 
• 1 díl prostředku Finalit No. 39 Kompakt  

 
b) Odstraňování vosků 
Naneste směs produktů Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev, Finalit No. 1 Intenzívní čistič a Finalit No. 39 
Kompakt v poměru 1:1:1. Nechte působit cca 5 minut a postupu zopakujte, dokud se vosk nezačne rozpouštět. 
Zbytky lze odstranit křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,5 / 0,5-1,0 / 0,5-2 mm (v závislosti na poréznosti kamene) a 
jednokotoučovým strojem s hnědým podlahovým padem nebo brusným křemičitým kartáčem o hrubosti 80 a vodou. 
 
c) Zbytky epoxidové pryskyřice   
Po práci s epoxidovou pryskyřicí většinou zůstávají zbytky. Lze je odstranit přípravkem Finalit No. 5 Odstraňovač 
ochranných vrstev nebo směsí popsanou v předchozím odstavci (1:1:1). Nechte působit po dobu cca 1 hodiny. Pro 
dokonalé odstranění použijte křemičitý písek zrnitosti 0,1-1 mm a jednokotoučový stroj s hnědým podlahovým 
padem nebo brusný kotouč hrubosti 180 a vodu. 
Stejný postup lze uplatnit na hrubé či nopové keramické dlaždice s protiskluzovou úpravou R11, R12 a R13) a rovněž 
na pískované či tryskané granitové bloky, které byly tmeleny epoxidovou pryskyřicí. 
 
 
 
 
a) Nepříjemný zápach 
Pokud s produktem Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev pracujete v interiérech, ZAJISTĚTE DŮKLADNÉ 
VĚTRÁNÍ. V případě dráždění lze zápach zmírnit jeho smícháním s produkty Finalit No. 1 Intenzívní čistič a Finalit No. 
39 Kompakt v poměru 1:1:1. Doporučujeme nejprve provést zkoušku! 
 

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev 
 

3. Všeobecná doporučení 
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b) Houževnaté ochranné vrstvy 
K rozpuštění houževnatých vrstev aplikujte Finalit No. 5 (nebo směs 1:1:1) popsanou v předchozím odstavci a nechte 
působit přes noc. Následující den aplikujte produkt několikrát znovu v intervalech 5-10 minut, dokud se vrstva 
nezačne rozpouštět. Při odstraňování vrstvy impregnace „Fleckstop Plus“ je nutná doba působení 12 hodin. 
 
c) Čištění terakoty, cihel, klinker cihel, starých mramorových podlah a polygonálních dlaždic 
Tyto materiály mají obvykle široké a zapuštěné spoje, které lze čistit směsí 1:1:1 popsanou výše. Použijte 
jednokotoučový stroj s hnědým podlahovým padem nebo brusný kartáč hrubosti 180, dostatek křemičitého písku 
zrnitosti 0,1-1,0 mm a vodu. 
 
 
 
Vzhled:  Kapalný, bezbarvý 
Hodnota pH:  Nevztahuje se 
Balení:   Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
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.  
 
 
 
 
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. 
 
 

4. Specifikace výrobku 
 

5. Bezpečnostní pokyny 
 

6. Upozornění 
 


