
 VLASTNOSTI
E efektivně odstraňuje špínu z fasády
E vysoce účinný
E na vnitřní i vnější použití
E neobsahuje žíravé látky
E odstraňuje špínu, olej i mastnotu

OBLASTI POUŽITÍ
Ceresit CT 98 slouží k umývání a odmašťování těžko znečištěných fasád 
budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikonovými 
nebo silikáto-silikonovými omítkami. Ceresit CT 98 je vhodný i k čištění 
fasád z vápenno-cementových omítek, přírodního či umělého kamene, 
fasád ukončených keramickým obkladem nebo fasád vytvořených ze 
skla a hliníku. Výrobek je vhodný na úpravu podkladu před aplikací 
zapelovacích systému Ceresit Ceretherm a při obnově a renovaci 
povrchových úprav. Po umytí fasády pomocí přípravku Ceresit CT 98 
je možné danou fasádu obnovit pomocí fasádních nátěrů Ceresit.
Koncentrát se může použít i na čištění a odmašťování minerálních 
podlah, které byly znečištěné ještě před nanesením následných vrstev. 
Ceresit CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickou sůl, 
saze či lehké uhlovodíky. Může se použít i na čistění skla a plastu. 
Produkt je určený na vnitřní i vnější použití.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Nejlepší výsledky je možné dosáhnout při použití koncentrátu v tlakových 
čisticích přístrojích. Tímto způsobem doporučujeme čistit fasády, podlahy 
i velké objekty. Produkt před použitím zřeďte vodou. V případě změny 
poměru ředění vykonejte zkušební čištění. Koncentrát nanášejte 
na podklad pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Počkejte 10-15 minut 
a čištěnou plochu opláchněte tlakovou vodou. V případě menšího 
znečištění je možné odstranit znečistění přímo pomocí tlakového čističe 
s automatickým dávkováním přípravku CT 98. Ceresit CT 98 je 
koncentrovaný prostředek, poměr ředění zvolte podle stupně znečistění, 
nikdy nepoužívejte neředěný koncentrát! Následující vrstvy je možné 
nanášet až po úplném vyschnutí čištěného povrchu. 
Doporučené ředění: 
Poměr ředění Ceresit CT 98 s vodou pro čištění a odmašťování 
zateplovacích systémů ETICS systémů, tenkovrstvových omítek, štukových 
a tradičních omítek, barev, přírodního i umělého kamene, betonu, 
cementových povrchů, ponorných podložek, kouřovodů, pecí, olejových 
nádrží, vrtných souprav je 1 : 1 až 1 : 4 podle kontaminace povrchu. 
Před vlastní aplikací doporučujeme takto naředěný koncentrát otestovat 
na zkušebním vzorku.

ZPRACOVÁNÍ
Ceresit CT 98 může způsobit poškození některých minerálních 

a lakovaných povrchů. Proto se doporučuje vykonat zkušební čištění 
na povrchu, který je co nejméně viditelný.
 

NEPŘEHLÉDNĚTE
Práci provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu 
nad 0 °C a při relativní vlhkosti vzduchu pod 80 %. Veškeré technické 
údaje byly zjištěny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. 
Načatá balení pečlivě uzavřete a obsah co nejdříve spotřebujte. Chraňte 
si pokožku a oči. Při aplikaci používejte ochranné rukavice a brýle. 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji umyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte 
pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte 
ústa, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání 
dopravte osobu mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. 
Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ
Do 24 měsíců od data výroby, při skladovaní na paletách, v chladných 
podmínkách a v originálních, nepoškozených obalech. Chraňte před 
mrazem, nevystavujte přímému slunečnímu záření 
a zdrojům tepla.  

BALENÍ
5l plastový kanystr

C
E
R
E
S
IT
_C

T9
8 
5/
20
18

Koncentrát k odstranění nečistot

CT 98
 



OBALY A LIKVIDACE ODPADU
Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Nádobu 
se zbytky produktu odevzdejte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného 
odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

TECHNICKÉ úDAjE
Báze:  voda a rozpouštědla s chráněným vzorcem 
Účinné látky:  povrchově aktivní látky, přísady
Barva:  modrá tekutina
Vůně:  borovicová
Specifická hmotnost:  1,02 kg/dm3

Bod vzplanutí:  žádný

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí 
a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství 
použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze 
jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých 
podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat 
odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací 
o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
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Kvalita pro profesionály

Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz 
e-mail: info@ceresit.cz


