
VLASTNOSTI
u	efektívne odstraňuje špinu z fasády
u	vysoko účinný
u	na vnútorné aj vonkajšie použitie
u	neobsahuje žieraviny
u	odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko zne-
čistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akryláto-
vými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými 
omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápenno- 
cementových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád 
ukončených keramickým obkladom či fasád vytvorených 
zo skla a hliníka. Výrobok je vhodný na úpravu podkladu 
pred aplikáciou zatepľovacích systémov Ceresit Ceretherm 
a pri obnove a renovácii povrchových úprav. Po umytí fasá-
dy pomocou prípravku Ceresit CT 98 je možné danú fasá-
du obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát 
sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych 
podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením násled-
ných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, 
technickú soľ, sadzu či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj 
na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a von-
kajšie použitie.

PRÍPRAVA PODKLADU
Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pri použití koncentrá-
tu v tlakových čistiacich prístrojoch. Týmto spôsobom odpo-
rúčame čistiť fasády, podlahy aj veľké objekty. Pred použi-
tím produktu ho rozrieďte vodou. V prípade zmeny pomeru 
riedenie vykonajte skúšobné čistenie. Koncentrát nanášajte 
na podklad pomocou štetca, valčeka alebo sprejom. Počkaj-
te 10–15 minút a odstráňte prípravok pomocou čistej vody 
za použitia tlakového čističa. V prípade menšieho znečiste-
nia je ho možné odstrániť priamo pomocou tlakového čističa 
s automatickým dávkovaním prípravku CT 98. Ceresit CT 98 
je koncentrovaný prostriedok, pomer riedenia zvoľte podľa 
stupňa znečistenia, nikdy nepoužívajte neriedený koncentrát! 
Odporúčané riedenie: 
Pomer riedenia CT 98 vodou pre čistenie a odmasťovanie: 
ETICS systémy, tenkovrstvové omietky, štukové a tradičné 
omietky, farby, prírodný aj umelý kameň, betón, cementové 

povrchy, ponorné podložky, dymovody, pece, olejové nádr-
že, vrtné súpravy: 1:1 až 1:4: Pred každým riedením je nutné 
otestovať koncentrát na skúšobnej vzorke.

SPRACOVANIE
Ceresit CT 98 môže spôsobiť poškodenie niektorých mine-
rálnych a lakovaných povrchov. Preto sa odporúča vykonať 
skúšobné čistenie na povrchu, ktorý je čo najmenej viditeľný. 
Prácu vykonávajte v suchých podmienkach, pri teplote vzdu-
chu aj podklad nad bodom mrazu.

NEPREHLIADNITE
Materiál spracovávajte v suchom prostredí pri teplote vzdu-
chu a podkladu nad 0 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 
max. 80 %. Všetky technické údaje boli zistené pri teplote 
+23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. Otvorené balenie 
starostlivo uzavrite. Obsah čo najskôr spotrebujte. Chráňte si 
pokožkou a oči. Pri aplikácií používajte ochranné rukavice 
a okuliare. 
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 CT 98
Koncentrát na odstránenie nečistôt



Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí 
do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vy-
hľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite 1–2 poháre 
vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnuté-
ho mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Na recykláciu odovzdávajte len úplne prázdne obaly. Nádo-
bu so zvyškami produktu odovzdajte v mieste zberu špeciál-
neho/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

SKLADOVANIE
Do 24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na pale-
tách, v chladných podmienkach a v originálnych, nepoškode-
ných obaloch. Chráňte pred mrazom, nevystavujte pria-
memu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla.

BALENIE
5l plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza: voda a rozpúšťadlá s chráneným 
  vzorcom
Účinné látky: povrchovo aktívne látky, prísady
Farba: modrá tekutina
Zápach: borovicový
Špecifická hmotnosť: 1,02 kg/dm3

Bod vzplanutia: žiaden
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Distributér: 
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. 
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použí-
vaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezá-
väzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmie-
nok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú 
technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú 
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.


