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Isokor® LM 
 

Oblast použití  
Isokor® LM je čistící přípravek na bázi vody a tenzidů určený pro šetrné, avšak velmi účinné odstranění 
vodního kamene z pevných ploch jako bazény, skleněné zástěny sprchových koutů, dlažby, obklady, 
spárovačka. Přípravek je velmi účinný jako čistič spárovaček v dlažbě či obkladu. Nedoporučujeme 
aplikovat na kovové povrchy. 
 

Technické údaje  
Složení: Voda, isopropanol, aniontové a neiontové tenzidy, aditiva.  
Konzistence: transparentní roztok s viskozitou vody.  
Hustota: 1,01 ± 0,01 g/cm³  
Nanášení: stříkáním ručním rozprašovačem, příp. hadrem, navlhčeným přípravkem.  
Spotřeba: cca 10 - 40 ml/m² podle intenzity znečištění. 

 

Balení , 
Láhev o objemu 250ml, 500ml, 1000ml,  
Kanystr o objemu 5 l,  
příp. dle požadavků zákazníka 

 

Skladování  
Podmínky skladování: skladovat při teplotách 5 - 35°C, nevystavovat přímému slunečnímu 

záření. Chránit před mrazem!  
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby v původních obalech. 

 

Aplikace  
Isokor LM je přípravek pro přímé použití. Protřepejte cca 5 sec. Hrubé nečistoty nejprve spláchněte 

vodou, příp. odstraňte mechanicky. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a rozetřete po celé ploše. 

Nechte ho působit 1-5 minut, ale nejvíc tolik, aby nezaschl. Nečistotu spolu s přípravkem dokonale 

smyjte vodou. Větší nečistoty snáze uvolníte štětcem či kartáčem. V případě následného použití 

přípravků Isokor, doporučujeme po použití Isokor LM povrch odmastit přípravkem Isokor Cleaner 

podle návodu k použití. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Vyhněte se přímému kontaktu s přípravkem. Používejte jen na dobře větraném místě. Nevdechujte 

páry ani mlhu. Udržujte mimo dosah zdrojů zapálení. Dodržujte pravidla zacházení  
s chemikáliemi a osobní hygieny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Nenechte vniknout do 

kanalizace/povrchové vody/spodní vody. Udržujte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře 

větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů zapálení. Skladujte mimo dosah dětí. Při 

práci s výrobkem dodržujte bezpečnostní opatření jako při práci s chemickými přípravky. 

 
Poznámka - Instrukce a informace, které jsou součástí Technického listu výrobku, jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uváděny v dobré víře. Protože 
různorodost materiálů a podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikace je mimořádně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů 
nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet.  
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou výrobce ručí za plnou funkčnost výrobku, v případě dodržení podmínek skladování. Po této době mohou být 
deklarované vlastnosti narušeny. 


