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TECHNICKÝ LIST 

MMAAAALLIIPPEESSUU  
ČČIISSTTÍÍCCÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDEEKK  NNAA    PPOOVVRRCCHHYY  KKTTEERRÉÉ  MMAAJJÍÍ  BBÝÝTT  NNAATTÍÍRRÁÁNNYY 

POPIS VÝROBKU  
Alkalický čisticí a impregnační prostředek na vnitřní i vnější povrchy, které mají být natírány. 
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ  
 

 Stěny, podlahy, nábytek, dveře, stavební desky a dlaždice, čluny atd. 

 Odstraňuje nečistotu, mastnotu, olej, vosk a jiné takové látky z nenatíraných 
povrchů. 

 Vhodný i na předčištění tvrdých a lesklých nátěrů před natíráním. 

 Neředěný Maalipesu čistí povrch a vytváří matný povrch, který zlepšuje přilnavost 
nového nátěru barvy. 

 Latexové povrchy barev a jiné matné povrchy lze předběžně ošetřit přípravkem 
Maalipesu zředěným vodou v poměru 1:10 nebo 1: 5. 

 Vhodný na čištění velmi znečištěných povrchů, které vyžadují silný efekt 
rozpouštědla bez škodlivých účinků rozpouštědel. 

  Nedoporučuje se na mytí kovových střech nebo přímou aplikaci na nenatřené 
pozinkované povrchy.  

  

  

  

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  

  

  
BALENÍ 1 l, 5 l.  

METODA APLIKACE Štětec, čistící hadr, houba, mop nebo čisticí stroje na podlahy. 

HUSTOTA  1,0 kg/l, ISO 2811 

ŘEDIDLO Voda    

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte s vodou.  
PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. 
Chraňte před mrazem. 

  

  
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Chraňte sklo a jiné povrchy, které mohou být poškozeny rozleptáním kvůli zásaditosti. 
Chraňte sklo a jiné povrchy, které mohou podlehnout rozleptání čisticím prostředkem. 
 
APLIKACE:  

 Naneste neředěný Maalipesu na tvrdé a lesklé povrchy štětcem, houbou nebo hadrem. Nechte několik minut působit. Potom 
povrch důkladně opláchněte vodou např. se štětcem. 

 
 Nezředěný Maalipesu dobře vyčistí povrch a vytvoří matný efekt, který pomáhá zvýšení přilnavosti nového nátěru. 

 
 Latexové a jiné matné povrchy mohou být předem vyčištěny s Maalipesu ředěným s vodou v poměru 1:10. Silně znečištěné 

povrchy, mohou být vyčištěny s Maalipesu ředěným v poměru 1: 5. Důkladně opláchněte čistou vodou. 
 

 Zředěný Maalipesu (poměr 1:10) může být také použit jako čisticí prostředek. 
 

 Naneste Maalipesu čistící prostředek nejprve na malou zkušební plochu (zředěný nebo nezředěný v závislosti na použití). 
 

 Při použití směsi Maalipesu příliš silné koncentrace se mohou některé povrchy nátěru poškodit. 
 

 Při používání prostředku noste ochranné rukavice a ochranu obličeje pro případ potřísnění. 
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  
Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte etiketu 
výrobku po ruce. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranu očí / obličeje. V případě nedostatečného větrání 
používejte ochranu dýchacích cest.  
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte 
ve vyplachování.  
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Odstraňte (odložte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou / sprchou. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které musí být důsledně 
dodržovány.  
Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání 
klienta. 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:  
Zabraňte úniku neředěného roztoku Maalipesu do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné a suché plechovky nebo je 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zlikvidujte neředěný kapalný odpad v souladu s místními předpisy nebezpečného odpadu. 
DOPRAVA: VAK / ADR 8 III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVýýrroobbccee::    
Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, 
www.tikkurila.com 

DDiissttrriibbuuttoorr::    
Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz 
 
 
 

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho 
nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako 
výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce 
se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.  
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