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TECHNICKÝ LIST 

GACOFLEX® GACOWASH KONCENTROVANÝ ČISTIČ 

 

POPIS: GacoWash je koncentrovaný čistící roztok pro střešní membrány a jestvující 
voděodolné systémy. Přípravek je speciálně navrhnutý na odstraňování 
odolné špíny, pylu, plísní a hub. 

POUŽITÍ: GacoWash je ideální pro použití na čištění starších asfaltových povrchů, 
EPDM a TPO/CPA střešních membrán, střech z kompozitu, betonu, 
modifikovaného bitumenu, kovu, sklolaminátu, panelů s minerální izolací 
a jiných, jako i většiny nátěrů a nanesené polyuretanové pěně.  

BARVA: Světložlutá/jantarová 

 

ÚDAJE O PRODUKTU 

TEORETICKÉ POKRYTÍ: 9,84 m2/l při smíchání jednoho dílu GacoWash s 9 díly vody. (Maximální 

pokrytí 1 litru GacoWash smíchaného s 9 litry vody je cca. 90 m2) 

 

Poznámka: Potřebné množství čisticího prostředku závisí od znečištění 

podkladu; pro adekvátní čištění můžou být potřebné vyšší koncentrace. 

PRCHAVÉ ORGANICKÉ 

SLOUČENINY (VOC): 

 

0 

BOD VZPLANUTÍ: Není 

SKLADOVATELNOST: 

 

CERTIFIKACE: 

Jeden rok v originální neotevřené nádobě. 

 

Zpráva o zkoušce č.100150701: Vyhovuje. V souladu s Vyhláškou MŽP 

č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 
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APLIKACE 

MÍCHÁNÍ: Pro běžné čištění, smíchejte 1 díl GacoWash koncentrovaného čističe s 9 
díly vody. 

PŘÍPRAVA POVRCHU: Je nesmírně důležité, aby byla střecha čistá a suchá. Nejdřív odstraňte těžké 
usazeniny špíny, listí a jiných nečistot pomocí koštěte nebo odfukovače listí 
a následně zkontrolujte, jestli se na střeše nenacházejí trhliny, průsaky, díry 
a pod. Opravte případné závady, abyste předešli vniknutí vody pod 
membránu po dobu čištění. Opláchněte střechu vodným vysokotlakým 
čističem a nechte ji úplně vyschnout.  

APLIKACE: Po vyčištění střechy dle výšeuvedených pokynů a následného vyschnutí, 
aplikujte GacoWash nízkotlakým rozprašovačem v 3-4 stopém (0,91-
1,22m) obloukovém vzoru. Doporučuje se použít konvenční rozprašovač 
nebo bezvzduchové stříkací zařízení. Nechte aplikovaný roztok působit 10-
15 minut. Po tuto dobu přidávejte jemný postřik vodou, aby se předešlo 
vyschnutí. Po dobu působení jemně omítejte silně znečištěné místa 
koštětem nebo kartáčem. Snažte se předejít usazení špíny do nízko 
položených míst střechy. 
 
Po aplikaci roztoku, použijte vysokotlaký čistič so silou >3000 psi (20.69 MPa) 
na odstranění nečistot a pokračujte v oplachování, pokud nebudou smyté 
všechny pozůstatky roztoku. Začněte v nejvyšším bodě střechy a postupujte 
směrem k nejnižšímu. Pro střechy s nízkým sklonem, čistěte nejdřív směrem 
od okapu a pak směrem k němu. Je důležité, aby byl povrch vlhký, pokud 
nebude roztok GacoWash, jako i zbytky usazenin kompletně smyté a povrch 
čistý. Po umytí a opláchnutí střechy se ujistěte, že na ní nezůstali žádné 
nečistoty. Nechejte povrch důkladně vyschnout, před aplikaci nátěru.     

ČAS SCHNUTÍ: Čas schnutí závisí od povětrnostních podmínek, jako například teplota, 
vlhkost a rychlost větru. 

 

Specifické informace o bezpečnosti a zdraví možno najít v kartě bezpečnostních údajů materiálu. 

 

Výrobce: 

 

Gaco Western®, Chapman Dr. 1245, Waukesha, WI53186, USA 

 

Dovozce pro EU: 

 

Igoe International Ltd, 

135 Slaney Road, Dublin Industrial Estate, Glasnevin Dublin D11 AW6DCabra East, Dublin, Republic of Ireland 

 

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku: 

 

CORRO BOHEMIA, s.r.o., 

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká Republika 

Tel: +420 723 490 043; +420 721 137 579 

e-mail: corro@corro.cz 

www.corro.cz 

 


