
POPIS: 
Silný čistič, odmašťovač a odstraňovač mastnoty, olejů, emulzí, paliv, ropných produktů, 
„znečištění z ovzduší“ atmosférických nečistot, mastné (dopravní) špíny, atmosféric-
kých nečistot, kyselé mastnoty a „extra odolné špíny“.
Čistič speciálně z barvených fasád a omítek, cihel, betonu a cementovaných ploch, asfaltu. 
Speciálně čištění z opláštění budov, skladů. Ideální na čištění a odmašťování čerpacích sta-
nic, průmyslových ploch, výrobních prostor a skladů či silně znečištěných podlah.
Spotřeba až 16m²/l.

ONCDCH 250 
byl vyvinutý pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonů, opláštění, podlah, par-
kovišť a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstra-
ňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čis-
tí do hloubky. Jeho konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu  
a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očiš-
těný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, kde se vytvoří ultra-
tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě, snižuje 
následné usazování povlaků a nečistot. Plochy můžeme následně ochránit ONPSCHT 223, 
ONBSK 336, ONOD 20 dle typu povrchu.
ONCDCH 250 nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání su-
chým ledem, broušení, mytí abrazivními čističi, které poškozují povrch.
ONCDCH 250 odstraňuje: tuky a oleje, ropné deriváty, atmosférické mastné nečistoty, do-
pravní špínu, usazené nečistoty, vosky a zapečené nečistoty.

APLIKACE: 
Příklady nízkotlakých přístrojů, které se dají použít 
k nanesení produktu postřikem: Doporučujeme odstranit 
volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotře-
bu). ONCDCH 250 používáme v ředěné formě 
až 5% s čistou vodou. Zředění výrobku je 
v závislosti na tloušťce a množství vrstev, 
které mají být odstraněny. Vždy nejdříve 
navlhčete povrch před aplikací! Naneste  
a nechte chvilku působit!!! Dle potřeby zvyš-
te ředění. Čím mastnější povrch tím více % pro-
duktu. Metody aplikace: natíráním, vysokotlakém 
stříkáním, strojově. Nanášíme rovnoměrně a celis-
tvě na plochu. Nástroje po použití propláchněte 
vodou.

Dodává: Oscom Nano s.r.o., Olomoucká 1097/2, 568 02 Svitavy, www.oscomnano.cz, 
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Nanočistič domů 
a chodníků  ONCDCH 250



SPOTŘEBA: 
• 5% (tzn. 5% produktu na litr vody=20l čističe): cca 320 m² dle struktury povrchu a míře 

znečištění – použití na běžným způsobem znečištěné fasády, omítky, střechy, chodníky, 
haly apod.., tzv. frekvenční čištění

• 10% (tzn. 5% produktu na litr vody=10l čističe): cca 160m² dle struktury povrchu a míře 
znečištění – použití na více znečištěné fasády, omítky, střechy, chodníky, haly apod.., tzv. 
hrubé čištění

• 15% (tzn. 5% produktu na litr vody=6,7l čističe): cca 106m² dle struktury povrchu a míře 
znečištění – použití hodně znečištěné fasády, omítky, střechy, chodníky, haly apod.., které 
jsou i zamaštěné např. od mastné dopravní špíny apod.. 

• 20% (tzn. 5% produktu na litr vody=5l čističe): cca 80m² dle struktury povrchu a míře zne-
čištění – použití hodně znečištěné fasády, omítky, střechy, chodníky, haly apod.., které 
jsou i zamaštěné např. od mastné dopravní či průmyslové špíny apod.., čištění například 
benzinových pump apod.

Necháme 5 až 10 minut působit, můžeme použitím kartáč, tím výrazně zvýšíme účinnost. 
Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte zaschnout.  
V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před 
vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

SKLADOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech  
k tomu určených. Nevystavujte slunci. Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku 
s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nekuřte. Chraňte před přímým slunečním záře-
ním. Při používání může dojít ke vzniku elektrostatického náboje; při přečerpávání používejte 
pouze uzemněné potrubí (hadic). Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Používejte 
nejiskřící nástroje. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Použí-
vejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti  
a  ochranně zdraví. Skladovací teplota: min. +5°C.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Obsahuje: hydroxid draselný, D-glucopyranose, oligomers, C8-C10 alkylglycosides (NI) tri-
methyldecyl alkohol etoxylovaný

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důklad-
ně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte 
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované 
části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ně-
kolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační 
středisko. Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. Odborné ošetření (viz. doplňkové 
instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím 
vyperte. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  
Balení: 5l, 20l, 200l
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