
   Technický list výrobku 
Rodinná firma, s.r.o., Okružná 150/28, Čadca 02204 
tel. 0949866562, www.isokor.com                   
marek@isokor.com                                                               17.01.2020 

                        Isokor® LM                            

Oblasť použitia 
Isokor® LM je čistiaci prípravok na báze vody a tenzidov určený na šetrné, avšak veľmi účinné 
odstránenie vodného kameňa z pevných plôch ako bazény, sklenné zásteny sprchových kútov, dlažby, 
obklady, škárovačka. Prípravok je veľmi účinný ako čistič škárovačiek v dlažbe či obklade. 
Neodporúčame aplikovať na kovové povrchy. 
 

Technické údaje 
Zloženie: Voda, isopropanol, aniónové a neiónové tenzidy, aditíva 
Konzistencia: transparentný roztok s viskozitou vody 
Hustota: 1,01 ± 0,01 g/cm³ 
Nanášanie: striekaním ručným rozprašovačom, príp. handrou, navlhčenou prípravkom   
Spotreba: cca 10 - 40 ml/m² podľa intenzity znečistenia. 
 
Balenie, 
Fľaša s objemom 250ml, 500 ml, 1000 ml, 
Kanister s objemom 5 l, 
príp. podľa požiadaviek zákazníka 

 

Skladovanie 
Podmienky skladovania: skladovať pri teplotách  5 - 35°C, nevystavovať priamemu slnečnému 
                                        žiareniu. Chrániť pred mrazom! 
Doba skladovania: 36 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných obaloch.   
 

Aplikácia 
Isokor LM je prípravok na priame použitie. Pretrepte cca 5 sek. Hrubé nečistoty najskôr spláchnite 
vodou, príp. odstráňte mechanicky. Prípravok nastriekajte na čistený povrch a rozotrite po celej 
ploche. Nechajte ho pôsobiť 1-5 minút, ale najviac toľko, aby nezaschol. Nečistotu spolu s prípravkom 
dokonale zmyte vodou. Väčšie nečistoty ľahšie uvoľníte štetcom či kefou. V prípade následného 
použitia prípravkov Isokor, odporúčame po použití Isokor LM povrch odmastiť prípravkom Isokor 
Cleaner podľa návodu na použitie. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Vyhnite sa priamemu kontaktu s prípravkom. Používajte len na dobre vetranom mieste. Nevdychujte 
pary ani hmlu. Udržiavajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Dodržiavajte pravidlá zaobchádzania 
s chemikáliami a osobnej hygieny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Nenechajte vniknúť do 
kanalizácie/povrchovej vody/spodnej vody. Udržujte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre 
vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Skladujte mimo dosahu detí. 
Pri práci s výrobkom dodržujte bezpečnostné opatrenia ako pri práci s chemickými prípravkami. 

Poznámka - Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu výrobku, sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože 
rôznorodosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov 
nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať. 
Upozornenie : Skladovateľnosť udáva dobu, počas ktorej výrobca ručí za plnú funkčnosť výrobku, v prípade dodržania podmienok skladovania. Po tejto dobe môžu byť 
deklarované vlastnosti narušené. 


