
Nr kat.

701
Sopro GR 701 
Grundreiniger

Koncentrat czyszczący
Łagodnie alkaliczny środek czyszczący do usuwania powszechnie występującego 
uporczywego brudu, zabrudzeń olejami i tłuszczami, pozostałości podłogowych środ-
ków konserwujących, emulsji nabłyszczających, warstw wosku, ścierów gumowych, 
smoły i wielu innych.

■   Do okładzin ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i betonu 
■   Silnie czyszczący
■  W pomieszczeniach i na zewnątrz 

Zastosowanie

Do intensywnego czyszczenia wszystkich wodoodpornych podłoży jak płytki i płyty ceramiczne, klinkierowe, Cotto, 
z kamieni naturalnych i sztucznych np. marmur i wapień, granit, płyty betonowe oraz szkła, stali szlachetnej, alumi-
nium i aluminium itp., a także wielu powierzchni z tworzyw sztucznych i lakierowanych.

Również jako uniwersalny środek do czyszczenia, dający się użyć w gospodarstwie domowym, pracowni hobby-
stycznej, warsztacie i w samochodzie. 

Do mycia powierzchni przed układaniem okładzin metodą „płytka na płytkę”. 

Stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Kolor Lekko żółtawy, transparentny

Gęstość 1,05 g/cm3 

Składniki 5-15% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, alkalia, substancje rozpuszczające, geraniol 

Wartość pH Ok. 10 

Temperatura 
stosowania Od +5 °C do +25 °C

Zużycie Zależnie od stopnia zabrudzenia 1 litr wystarcza na 10-50 m2 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 5 lat od daty produkcji.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l 

Systemy chemii budowlanej

www.sopro.pl



Właściwości
Dzięki wyważonej kombinacji powierzchniowo-czynnych substancji i przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników 
preparat rozpuszcza zabrudzenia organiczne i złogi, umożliwiając im rozpuszczenie się w wodzie.
Po rozpuszczeniu, zanieczyszczenia mogą zostać po prostu spłukane wodą.  
Preparat jest:
   -  wodorozcieńczalny
   -  silnie czyszczący
   -  posiada wszechstronne zastosowanie.

Sposób użycia
Zależnie od stopnia zabrudzenia, koncentrat czyszczący Sopro GR 701 rozcieńczyć wodą w proporcji 1:5 i przy 
pomocy gąbki lub szczotki nanieść na  powierzchnię. Po upływie czasu oddziaływania, 5-20 minutach, powierzchnię 
wyszczotkować i usunąć rozpuszczony brud. W przypadku małych powierzchni wystarczy użyć szmatki, na dużych 
powierzchniach gumowej rakli lub urządzeń ssących. W każdym wypadku czyszczone miejsce należy dokładnie 
spłukać czystą wodą.  Przy bardzo mocnych zabrudzeniach powtórzyć proces czyszczenia na suchej powierzchni, 
ewentualnie użyć preparatu Sopro GR 701 bez rozcieńczenia i mocno wyszczotkować.
Uwaga: 
Nie stosować na wrażliwe powierzchnie jak miękka guma, powierzchnie świeżo polakierowane, niektóre tworzywa 
sztuczne, drewno, pleksi, podobne materiały. Aluminium, świeżo nałożone lakiery i farby są wrażliwe na działanie alka-
liów; nie stosować w formie koncentratu. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę w miejscu mało widocznym.

Składowanie 
odpadów 

Substancje powierzchniowo-czynne rozkładają się biologicznie, w sposób zgodny z dyrektywami UE. Tylko w postaci 
bardzo rozcieńczonej preparat może być wylewany do ścieków. Opakowania wytworzone są z tolerancyjnego dla środo-
wiska polietylenu i nadają się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowania należy przekazać 
do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 

Znak: Xi - preparat drażniący 

Składniki niebezpieczne: propan-2-ol, 2-butoksyetanol, węglan sodu  
Zwroty zagrożenia: (zwroty R)
R 36 działa drażniąco na oczy

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)
S 2 chronić przed dziećmi
S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 

Inne napisy:  brak

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc 
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl
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