
 

 
 
CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev 
 
 
Področje uporabe: 
CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev je enostaven za uporabo, specialen izdelek, namenjen  
za vse vpojne in ne-vpojne podlage, kot so naravni in umetni kamen, glina in plovec, estrih, 
klinker in keramika, pa tudi za preproge in tekstilne talne obloge. 
 
Opis in lastnosti: 
CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev 

• Odstranjuje mazalna olja, motorna olja, olja za menjalnike, kot tudi kurilno olje in 
dizelsko gorivo iz tlakovanih pločnikov, tlakovcev, robnikov, garažnih tal, teras, dovoznih 
poti, balkonov, preprog itd. 

• Zaradi svoje zgoščene konstrukcije deluje učinkovito tudi na močno nagnjenih površinah, 
kot so npr. dovozi v garaže. 

 
Uporaba: 
Presežno olje iz svežih oljnih madežev absorbirajte s papirnato brisačo ali podobnim. CARAMBA 
Odstranjevalec oljnih madežev vedno uporabljajte samo v suhem vremenu, po možnosti se 
izogibajte neposredni sončni svetlobi in temperaturi pod 5°C in prek 25°C. V primeru uporabe v 
zaprtih prostorih poskrbite za zadostno prezračevanje. CARAMBA Odstranjevalec oljnih madežev 
pred uporabo dobro pretresite. V primeru, da izdelek pri nanosu nima konsistence gela, stresanje 
ustrezno podaljšajte. Nato izdelek enakomerno in obilno nanesite na umazana mesta. Izdelek 
pustite učinkovati toliko časa, dokler se popolnoma ne izsuši in dokler se ne ustvari svetla plast 
prahu (odvisno od vremenskih pogojev do približno 6 ur). Nato prah površinsko pometite ali 
posesajte, ostanke izdelka pa obdelajte s ščetko ali s sirkovo krtačo in čisto vodo. Pri starejših ali 
zelo trdovratnih oljnih madežih po potrebi nanos odstranjevalca oljnih madežev večkrat 
ponovite. 

 
Pred uporabo, še zlasti na naravnih kamnih in tekstilnih talnih oblogah, je potrebno na 
neopaznem mestu  testirati združljivost materialov! Oljnih madežev na bitumnu, asfaltu in 
skrilavcu brez predhodno opravljenega testa ni dovoljeno čistiti z izdelkom, ker se lahko iz 
podlage odstrani tudi naravno prisotno olje. Posledica tega je lahko npr. izsušitev črnega vrhnjega 
sloja in morda poškodba tal. Odpadke, ki vsebujejo olje, je potrebno zelo previdno odstraniti. Ne 
odlagajte jih med  gospodinjske odpadke in ne pustite, da zaidejo v kanalizacijo.  
Po uporabi izdelka embalažo dobro zaprite. Pri dolgotrajnejšem skladiščenju naj temperatura ne 
presega 25°C. 
 
Tehnični podatki: 
Videz: belkasto-motna suspenzija  
Vonj: karakterističen, po topilih  
Gostota pri 20 °C : 0,803 – 0,823 g/ml 

 



 

 
Opozorilo: 
Prosimo, upoštevajte tudi opozorila na etiketi embalaže ter na varnostnem listu. 

 
V tem dokumentu zapisani podatki so rezultat naših spoznanj in pričakovanj. Ustrezajo našemu 
najboljšemu vedenju in so namenjeni svetovanju našim kupcem. Potrebno je upoštevati zaščitene 
pravice tretjih. Informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo predhodnih preizkusov. 
 
 
 


