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Finalit Nr. 5 
Odstraňovač ochranných vrstev 
 

Vlastnosti: 

- Odstraňuje staré ochranné vrstvy a impregnace, jako např. vrstvy vosku, 
akrylátu, disperzí, vosku na podlahy, silikonu, epoxidové pryskyřice, laků 
apod. 

- Používat neředěný. 
- 1 litr na cca 20 m2, podle tloušťky vrstvy.  

                          
 

Oblasti použití: 

Produktem Finalit Nr. 5 (včetně směsi s produkty Finalit Nr. 1 nebo Finalit Nr. 39) nemůže dojít 
k naleptání žádného přírodního kamene, vápence, minerální látky nebo keramiky. Je použitelný 
pro většinu povrchů, mimo těch, které jsou choulostivé na rozpouštědla (např. průmyslové 
podlahy vázané pryskyřicí, omítky, barvy, aglomramor, estrazzo povrchy). 
 

Před zahájením prací: 
-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových 

ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 
-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je 

odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem 
tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním 
produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, 
Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39.  V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) 
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou nesmáčivý (voda 
vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 
 

Návod k použití: 

-  Finalit Nr. 5 nanést neředěný (popř. směs produktů Finalit Nr. 5 + Nr. 1 + Nr. 39 v poměru 1:1:1) 
v odstupu 1-5 minut a vmasírovat kartáčem tak dlouho, dokud není vrstva naleptána. 

- Nechat 5 – 10 minut působit. 
- Čistou vodou povrch důkladně opláchnout. 
-  Křemičitým pískem zrnitosti 0,1 – 1,0 mm odrhnout. 
-  Roztokem produktu Finalit Nr. 1 v koncentraci 1:20 s vodou na závěr důkladně přemýt. 
 
POZOR na materiály z plastu, jako např. vany, armatury, sprchové vaničky, rámy okem, dveří a 
plasty obecně. Tyto pečlivě oblepit speciální páskou odolnou vůči rozpouštědlům a kyselinám. 
Páska nesmí zanechávat zbytky lepidla! 
Finalit Nr. 5 Odstraňovač ochranných vrstev naleptává každou barvu. Platí i pro směs 1:1:1. 
Nutné provést zkoušku! 
 

Informace o produktu 
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POZOR: DŮKLADNĚ VĚTRAT! Finalit Nr. 5 má typický zápach. Tento zápach lze významně zmírnit 
vytvořením směsi v poměru 1:1:1 s produkty Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a Finalit Nr. 39 Compact. 
 

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 5 Odstraňovač ochranných vrstev 
 

1. Zvýšení účinnosti 
Stupeň účinnosti produktu Finalit Nr. 5 může být u určitých starých vrstev zvýšen, pokud se 
k němu přimíchají v poměru 1:1:1 produkty Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a Finalit Nr. 39 Compact. 
 

2. Zbytky spárovací hmoty z epoxidové pryskyřice 
Při spárování hmotou s epoxidovou pryskyřicí zůstanou zpravidla i po důkladném vymytí na 
povrchu zbytky. Ty je možné odstranit produktem Finalit Nr. 5 nebo výše popsanou směsí 1:1:1. 
Doba působení zde musí být prodloužena na 60 minut a při čištění použít mechanickou pomoc – 
křemičitý písek o zrnitosti 0,1 – 1,0 mm, jednokotoučový stroj s brusným kartáčem zrnitosti 180 
s přidáváním vody.  
Stejný postup platí také pro drsné nebo nopové dlaždice s protiskluzem R11, R12 a R 13 (extrémně 
protiskluzná dlažba) a také pro opískovanou žulu, AAA která je spárovaná hmotou s epoxidovou 
pryskyřicí. 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Bezbarvá tekutina 
pH-hodnota: nelze určit 
Spotřeba: 1 litr na cca 20 m2, v závislosti na  odolnosti ochranné vrstvy 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l – kovová nádoba  
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Zacházení: Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Používat ochranné rukavice a 

brýle. POZOR ŽÍRAVÝ! 
 

Ukázky realizací: 

 

 
 

Rakousko:  
Parlament Wien 

Slovensko:  
Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry 

Slovensko: 
Hotel Elizabeth – Trenčín 

 

 

  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou 

tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez 

možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 

důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic 

a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 

 

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o. 

Kotkova 710/3, 66902 Znojmo 

tel: +420 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz 
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