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Základní čistič 

Okamul GR  
• univerzální použití  

• pro základní čištění podlah 

• použití v interiéru i v exteriéru 

• vhodný pro důkladné odstranění zbytků starých  
ošetřovacích a mycích prostředků z podlahy 

 

Popis produktu 

Univerzální, šetrný, alkalický základní čistič se silným rozpouš-
těcím účinkem určený pro odstraňování stavebních nečistot při 
dokončování stavby a zbytků vosků, ošetřovacích prostředků 
používaných při vytírání, samoleštících disperzí a zbytků lepidel.   
Okamul GR je vhodný pro čištění PVC, CV, polyolefinu, linolea a 
gumových krytin, jakož i dlažeb a přírodního i umělého kame-
ne. Lze použít i na lakované dřevěné podlahy. 

Dodržujte konkrétní pokyny pro ošetřování podlahové krytiny 
vydané jejím výrobcem.  
 

 Zpracování 

Čištění stavebních nečistot při dokončování stavby 
Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte vysavačem. Okamul GR 
nařeďte vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při čištění dřevěných 
podlah je třeba naředit alespoň v poměru 1:10. U mimořádně 
silně ulpěných nečistot je v případě potřeby možno použít 
nezředěný. Čistící roztok rozetřete po povrchu a nechte cca. 10 
minut působit. Povrch pak přejeďte kartáčem nebo kotoučovou 
bruskou s vhodným padem nebo kartáčem. Uvolněné naplave-
né nečistoty sejměte a povrch umývejte čistou vodou až do 
úplné neutralizace čistícího prostředku. 
 
Základní čištění 
Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte vysavačem. Okamul GR 
nařeďte vodou v poměru 1:5 při použití v domácnosti, při pou-
žití v komerčních budovách nařeďte v poměru 1:3 nebo použij-
te nezředěný. V případě potřeby smočte nejprve povrch podla-
hy vodou. Postup vlastního čištění je stejný jako v předešlém 
případě, přičemž v případě potřeby můžete nechat čistící pro-
středek působit po dobu 15 - 20 minut.  
 
Okamul GR nenechávejte na podlaze zaschnout, pracujte proto 
po částech. Před základním čištěním choulostivých podlaho-
vých krytin proveďte nejprve na nenápadném místě zkoušku 
barevné stálosti a odolnosti materiálu krytiny.  
V případě potřeby Okamul GR více nařeďte a nechte působit 
vícekrát po kratší dobu. Při práci používejte gumové ochranné 
rukavice a zajistěte dobré větrání čištěných místností. Dbejte, 
aby citlivé povrchy (např. dřevo, kov, lakované povrchy) nebyly 
nepotřísněny čistícím roztokem a naplavenými nečistotami. 
  

Technické údaje 
 

Barva průsvitná 

Oblast použití interiér i exteriér 

Hodnota pH cca. 10,0 (koncentrát) 

GISCODE GG 20 (kód výrobku pro čistící a ošetřovací prostředek) 

Skladování 

v originálních uzavřených nádobách, skladovat 
v chladu a suchu, chránit před mrazem, 

skladovatelnost 24 měsíců 
Skladovat uzamčené a nepřístupné dětem. 

 

Důležité upozornění 

Při použití na dřevěných podlahách je třeba vždy nejprve pro-
vést na malé ploše zkoušku pro ověření vhodnosti čističe na 
daný druhu podlahy a odolnosti materiálu podlahy proti jeho 
účinkům.  

Na dřevěných podlahách s rozevřenými spárami mezi 
jednotlivými prvky podlahy by se základní čištění nemělo 
provádět. Doporučujeme se základním čištěním vyčkat na letní 
měsíce, neboť lze předpokládat, že se v tomto období na 
dřevěné podlaze žádné rozevřené spáry nebudou vyskytovat 

 

 

Spotřeba 

Cca. 2 - 3 litry na 100 m2 (při zředění vodou 1:5 až 1:10) 
10 - 15 litrů na 100 m2 (nezředěný koncentrát) 

 

Balení                         Č. výrobku     

5 l plastové kanystry              60076  
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   Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, 
jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různoro-
dosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém přípa-
dě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti výrobků 
pro zamýšlený pracovní postup a účely.   
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání 
platnost. 
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v 
bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz. 
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