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VESTEROL® A 10DD

Univerzální alkalický čisticí roztok pro šetrné čištění 
různých povrchů 

Charakteristika
VESTEROL® A10 DD je alkalický vysoce koncentrova-
ný čisticí roztok. 
• Vodouředitelný
• Šetrný k podkladům
• Tekutý
• Alkalický
• Šetrný k hliníku

Použití
VESTEROL® A10 DD se používá pro čištění fasád a 
zaolejovaných podkladů, které jsou citlivé na kyselá 
čistidla. Slouží pro odstranění průmyslového a doprav-
ního popílku, olejů, mastnoty a také jako koncentrát pro 
vysokotlaké čištění.    
Oblasti použití:
• Cihly, beton, přírodní kámen, hliník, 
• Všestranné použití v dílnách
•  Auta a stroje
• Průmyslové podlahy, garáže 

Specifikace
Balení  
Velikost
Množství na paletě
Hodnota pH
Skladování

PE kanystr
5 kg
60 bal. /pal. 
cca 9,5
v suchu, chladu, ne v 
mrazu, 
12 měsíců
   

Spotřeba
V závislosti 
na koncentraci nečistot cca 0,2-0,6 l/m2   



VESTEROL® A 10DD

Pracovní postup
Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy 
a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních 
listech.

Aplikace na stěny 
1. V závislosti na druhu znečištění a jeho intenzitě 

nařeďte VESTEROL® A10 DD vodou. Mísící poměr 
je v rozmezí 1:1-1:10 dílům vody. Pro nastavení 
správné koncentrace doporučujeme provést test. 

2. Pro dokonalé proniknutí a odstranění nečistot 
používejte pro nanášení kartáč nebo štětku.

3.  Nechte cca 1-2 min. reagovat a plochu ostříkejte 
tlakovou vodou. Na stěnách začínejte ze zdola 
nahoru v pruzích.

4. Použité pomůcky a nářadí očistěte ihned po použití 
vodou.
Aplikace na podlahy

1. V závislosti na druhu znečištění a jeho intenzi-
tě nařeďte VESTEROL® A10 DD vodou. Mísící 
poměr je na podlahu v rozmezí 1:5-1:20 dílům 
vody.

2. Podlahu očistěte za pomoci roztoku a vhodného 
čistícího nářadí. VESTEROL® A10 DD je možné 
rovněž použít rovnou jako koncentrát do čistícího 
stroje. 

3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití 
vodou.

Systémové výrobky Hahne
VESTEROL® SSW 28OS
VESTEROL® GEL 28OS

Důležitá upozornění
• Pro ideální a efektivní použití doporučujeme použít 

vysokotlaký čistící stroj. 

Složení
Čistící složky, ztekucovací přísady a povrchově aktivní 
přísady

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při 
práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a 
rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpeč-
nosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny 
v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
3.2014


