
 
 
 
 
CARAMBA Čistilo za zunanje površine - pripravljeno 
 
 
Področje uporabe: 
CARAMBA Čistilo za zunanje površine je pripravljeno za uporabo, tekoče specialno čistilno 
sredstvo za odstranjevanje umazanije. 
 
Opis in lastnosti: 
CARAMBA Čistilo za zunanje površine: 

• Temeljito odstrani umazanijo na kamnu in zidovju, tlakovcih, lončenih ploščicah, fugah, 
betonu, lesenih in steklenih površinah, obzidanih žar kaminih, vrtnem pohištvu itd. 

• Obdelane površine ščiti pred ponovnim pojavom nezaželenih oblog.  
 

Uporaba: 
Nerazredčeno CARAMBA Čistilo za zunanje površine napršite s pršilno pištolo ali pršilko, ki jo 
uporabljate na vrtu, ali pa nanesite s škropilnico. Alternativno lahko pri uporabi 5L posode 
nanašate naravnost iz embalaže: odstranite nastavek za nalivanje, odvijte zaporo, ki se nahaja 
pod njim, izliv na zgornjem robu prerežite z ostrim nožem in ponovno namestite nastavek za 
nalivanje. Izdelek pustite delovati najmanj 24 ur. Učinek je viden že po nekaj urah. Potem – v 
kolikor je potrebno - ostanke umazanije odstranite s trdo krtačo ali metlo in površine izperite s 
čisto vodo. Izdelek uporabljajte samo v suhem vremenu. Izdelka ne uporabljajte na mokrih 
površinah. Površine nikoli ne izpirajte takoj po nanosu, saj se izdelek s takojšnjim izpiranjem 
preveč razredči in ni dovolj učinkovit. Poraba je odvisna od vpojnosti podlage. 1 liter CARAMBA 
Čistila za zunanje površine zadošča za površino približno 10-15 m2.  
 
Pozor: 
Pri občutljivih materialih predhodno na neopaznem mestu testirajte združljivost materialov. Ne 
uporabljajte pri temperaturi pod +5°C in prek +40°C. Preprečite stik z rastlinami. V primeru, da 
rastline pridejo v stik z izdelkom, jih izperite z obilno količino vode. Izdelek ne sme zaiti v ribnik.  
Ni učinkovit za čiščenje lišajev. 
 
Tehnični podatki: 
Videz:   zelenkasta, bistra tekočina 
Vonj:   karakterističen  
pH-vrednost:   7,0 – 8,0 
Gostota:   0,995 – 1,005 g/ml 
BAuA-Biocid registrska številka:   N-48623 

   Na 100 g vsebuje: 0,9 g   
  Alkildimetilbenzilamonijev klorid 

Rok uporabnosti pri skladiščenju med 5°C in 25°C: 24 mesecev 



 
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. 

 
 


