
EXPERTISE  
SURFACE PROTECTION

Systémový čistič pro MC-Color Proof vision 
a MC-Color Flair vision

MC-Cleaner G



Čištění se systémem

MC-Cleaner G

S výkonným krycím ochranným systémem ochráníte Vaše 
povrchy stavebních konstrukcí před znečištěními, ba-
revným mazanicím tzv. graffiti tím ale zabránit nemůžete. 
Pokud již jednou dojde k zohyzdění, tak se požaduje rychlé 
vyčištění povrchů Vašich stavebních objektů. 

Použijte k tomu MC-Cleaner G. Systémový čistič pro po-
vrchy, které jsou chráněny produktem MC-Color Proof vison 
nebo MC-Color Flair vision, umožňuje důkladné a sou časně 
vůči životnímu prostředí šetrné vyčištění. Pro zachování 
hodnoty Vašich stavebních objektů.

Čistič byl vyvinut speciálně pro odstraňování barevných 
mazanic ve venkovní oblasti. Pomocí jedinečného a k pou-
žití připraveného gelu odstraníte bez námahy čmáranice 
barevnými tužkami a značkovači a také spreji na automobily 
a mnoha speciálními barvami z Vašich stavebních objektů.

Nanášení
Zapracujte čistič MC-Cleaner G pomocí stětce 
nebo štětky krouživými pohyby do vrstvy barvy.  
U drsných, strukturovaných podkladů použijte  
jednoduše kartáč.

Šetrný k životnímu prostředí díky gelovité konzistenci: 
Pro snadné zpracování bez odkapávání.

Odstranění bez odkapávání
Již po cca 3 až 8 minutách doby působení můžete 
gelovitou směs barvy a čističe stáhnout z podkladu 
pomocí gumové stěrky. Zachyťte směs pomocí  
hadrů nebo papírových utěrek. Nechte směs 
vytvrdit na dobře větraném místě. Nakonec vše 
zlikvi dujte jako normální stavební odpad.

Odstranění barevných stínů (alternativně)
Pokud by měly po čištění zůstat barevné stíny 
na okrajích čištěné plochy, vyčistěte tyto  
oblasti dodatečně pomocí čistícího prostředku 
MC-Reinigungsmittel U a měkkého hadru.

�K Připraven k použití

�K Bez odkapávání

�K Šetrný k životnímu prostředí



Certifikován a schválen podle 

Technických zkušebních předpisů  pro systémy  

pro ochranu proti malbám sprejem na betonu 

(TP AGS-Beton) 

Závěrečné vyčištění
Závěrečné vyčištění se uskuteční pomocí houby 
pouze vodou s obsahem tenzidů.



K  Systémový čistič pro produkt MC-Color 
Proof vision/MC-Color Flair vision  
s integrovanou technologií Easy-to-clean 

K  Důkladné vyčištění bez ztráty substance 
nebo barevných změn

K  Lehké zpracování, protože je již 
připravený k použití

K  Šetrný k životnímu prostředí díky gelovité 
konzistenci

K  Jednoduchá likvidace

MC-Cleaner G
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Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 150
Fax: +420 311 537 118

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195
Fax: +421 244 441 348
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www.mc-bauchemie.sk

Kontaktní informace 


