
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technologicky 
špičkové 
produkty 

  



 

Servis 
 
Online doporučení k péči 

Dobrá péče o kámen začíná 
dobrý poradenstvím! 

Není snadné zachovat si při tak velkém počtu materiálů přehled. A 
navíc ještě vědět, jaké výrobky jsou vhodné pro jaké použití. Jedna 
chyba může vést k nákladným škodám. 

Rychle se rozhodnout v každodenním shonu a znát správné produkty 
je více než obtížné. Pomůžeme vám online. 

individuálně - bezplatně - online 

Vytvořte si během 2 minut individuální doporučení pro péči o váš 
kámen, jemnou kameninu, keramiku nebo Cotto. 

Vybírejte požadovaný materiál z více než 10 000 názvů a označení a 
zobrazte si vhodné produkty. 

Navštivte stránku www.weiss.sc 

 

Prodejní pomůcky 

Nejlepší prezentace 

Prodejní stojan velikost L 

k prezentaci produktů v exkluzivních výstavních prostorách. Horní štít 
lze individuálně potisknout. Police s čelní stěnou k umístění cenovek a 
informací o výrobku. 

Vhodný až pro 120 litrových lahví. 

  

1. Hledat kámen na www.weiss.sc ... 

2. Vybrat povrch... 

3. ...vytisknout 

http://www.weiss.se/
http://www.weiss.se/


 

IMP technologie 
Váš ekonomický úspěch 

 

Výrobce: WEISS Steinpflege - Wiesing 20A - 5143 Feldkirchen b.M. - Rakousko - www.weiss.sc 
Výhradní partner pro ČR a SR: floorcolor s.r.o. – Práče 211, 671 61 Práče - email: info@floorcolor.cz – www.floorcolor.cz 
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Čištění a současně impregnace 
Patentovaná kombinace typů ochrany proti 
skvrnám odpuzujících nečistoty s kyselinami 
umožňuje výrobu snadno aplikovatelných 
čisticích prostředků, které současně 
impregnují. Kámen se vyčistí a je optimálně 
chráněný proti znečištění vodou, mastnotou a 
olejem. 

Bez čekání, v jednom kroku. 
Kromě jednoduché aplikace jsou další výhodou 
nižší náklady oproti běžné metodě, při níž se 
nejprve čistí a zpravidla nejdříve po 24 
hodinách se jako druhý krok impregnuje. 

 

 Z.IMP Odstraňovač cementového závoje + impregnace 

 

Odstraňuje cementové skvrny a běžné nečistoty. V jednom pracovním kroku  
čistí a impregnuje kámen natrvalo proti vodě, mastnotě a oleji. Netvoří vrstvy.  

 

- odstranění nečistot + impregnace 

- v jednom pracovním kroku 

- bez čekání 

+ žula, rula 
+ břidlice, Cotto atd. 
- mramor, vápenec 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

   

 R.IMP - Odstraňovač rzi + impregnace 

 

Odstraňuje rez, zapouzdřuje obsažený pyrit/biotit a snižuje tak riziko vytvoření 
nové rzi. Současně impregnuje proti vodě, mastnotě a oleji. Snížením absorpce 
vody poskytuje účinnou ochranu před obnovením rezivění. 

 

- odstranění rzi + impregnace 

- v jednom pracovním kroku 

+ žula, rula 
+ břidlice, Cotto atd. 
- mramor, vápenec 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 X.IMP – Protiskluzná úprava + impregnace 

 

Díky přípravku X.IMP se zvýší bezpečnost leštěných povrchů proti skluzu za 
mokra. Při odpovídajícím ošetření lze dosáhnout třídu protiskluznosti R9 podle 
BGR 181. Současně impregnuje proti vodě, mastnotě a oleji. 

 

- vytváří ochranu proti skluzu  

- impregnuje povrch 

- bez čekání 

+ leštěná žula, rula 
+ glazovaná keramika 
+ leštěná jemná kamenina 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

http://www.weiss.sc/
mailto:info@floorcolor.cz
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kyselé čištění - na kámen & dlaždice odolné vůči kyselinám 
 
Kyseliny rozpouští minerální nečistoty jako zbytky spárovací hmoty, 
vápenných usazenin a výkvětu. Kyselinami lze rozpustit i oxidy železa 
(rez). Nevhodné kyseliny ovšem vedou k aktivaci tvorby rzi u kamenů 
'obsahujících železo' (Serizzo, sardinská žula atd.). Vápenec a mramor 

jsou na povrchu napadány kyselinami. Vznikají matné a obláčkovité 
vyleptané plochy. Po čištění kyselinami je nutné kámen důkladně omýt 
čistou vodou (neutralizace), aby se odstranily zbytky kyselin. Výborně 
se osvědčilo přidat do vody trochu produktu WEISS Grundreiniger. 

 
 

 ZM FlexFug - odstraňovač cementových skvrn 

 

Silný speciální čistič s obsahem kyselin, na přírodní a umělý kámen odolný proti 
kyselinám, jako je žula, rula, keramika, jemná kamenina. Skvěle rozpouští 
cementové skvrny a zbytky plastových povlaků, které lze nalézt v moderních 
maltách na lepení obkladů Flex a spárovacích hmotách Flex. 

 

- obsahuje kyseliny 

- bez zápachu 

- obzvlášť účinný u zušlechtěných spárovacích 
hmot 

+ žula, rula 
+ keramika, jemná kamenina 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 ZM Stark – silný odstraňovač cementových skvrn 

 

Velmi silný čistič na přírodní a umělý kámen odolný vůči kyselinám, vyrobený 
kombinací velmi účinných kyselin, aktivních pomocných látek a protikorozních 
složek, proto je vhodný i na tvrdé horniny (Serizzo atd.) citlivé na rez. pH silně 
kyselé. 

 

- obsahuje kyseliny 

- při extrémně silných zbytcích 

- přednostně ve venkovním prostředí 

+ žula, rula 
+ keramika, jemná kamenina 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 ABE - odstraňovač výkvětu  

 

Silný čistič s obsahem kyselin, na přírodní a umělý kámen odolný proti 
kyselinám, jako je žula, rula, keramika, jemná kamenina, Cotto. Odstraňuje silné 
výkvěty, usazeniny a zbytky cementu. Upřednostňovaný pro venkovní použití. 
Není vhodný pro kameny náchylné k rezivění. 

 

- obsahuje kyseliny 

- agresivní 

- rozpouští i zbytky malty 

+ žula, rula 
+ keramika, Cotto 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 RENT - odstraňovač rzi  

 

Kyselý odstraňovač rzi pro tvrdé horniny. Odstraňuje povrchovou i vlastní 
kamennou rez. Zapouzdřuje obsažený pyrit/biotit a snižuje tak riziko vytvoření 
nové rzi. 

 

- obsahuje kyseliny 

- bez zápachu 

- účinný do hloubky a dlouhodobý 

+ žula, rula 
+ keramika, jemná kamenina 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 
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 SANITÄR - sanitární čistič + ochrana proti vodnímu 
kameni 

 

Rozpouští vápenné usazeniny a zbytky mýdla v koupelnách, sprchách a jiných 
mokrých prostorách, močový kámen v toaletách. 
Vhodný pro povrchy odolné vůči kyselinám, jako jsou žula, rula, jemná 
kamenina, plast, sklo, ušlechtilá ocel a vodovodní baterie. 

 

- obsahuje kyseliny 

- příjemná vůně 

- s ochranou proti vodnímu kameni 

- až 5x déle bez vápenných skvrn 

+ žula, rula 
+ keramika, jemná kamenina 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 50-100 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FASSADEN REINIGER - čistič fasád  

 

Rozpouští extrémní nečistoty způsobené atmosférickými srážkami, silikátové 
usazeniny, mastné saze, vodní usazeniny, zesklovatěné vrstvy a jiné tvrdošíjné 
nečistoty. Pro extrémně znečištěný a zvětralý kámen, jako je žula, rula a 
pískovec. 

 

- obsahuje kyseliny 

- bez zápachu 

- velmi agresivní 

+ žula, rula 
+ keramika, jemná kamenina 
- mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

 
 

alkalické & pH neutrální na všechny kameny & dlažby 
 
 
Tyto čisticí prostředky jsou ideální k odstraňování tuků, olejů, vosků, 
sazí a jiných organických nečistot. Většinou se skládají z hydroxidů a 
povrchově aktivních látek, jakou jsou tenzidy a emulgátory. Leštěný 
mramor a vápenec obvykle nejsou napadány. Lze je tedy použít téměř 
na všechny přírodní a umělé kameny, keramiku, jemnou kameninu a 
Cotto. 
I zde platí, že se musí zcela odstranit z povrchu kamene omytím čistou 

vodou (neutralizace). Zbylé alkálie vytvářejí bílé zbytky a způsobují 
časem „zašednutí“ kamene. Proto by se alkalické čisticí prostředky 
neměly používat na běžnou údržbu. 
 
Výjimka: Základní čistič WEISS Grundreiniger neobsahuje alkálie, ale 
vykazuje minimálně stejný nebo vyšší čisticí výkon. 

 
 
 

 ZM Marmor - odstraňovač cementových skvrn na 
vápenec a mramor 

 

Speciální čisticí prostředek bez obsahu kyselin (alkalický) a bez zápachu k 
odstraňování cementových skvrn a zbytků plastů z leštěného mramoru a 
vápencových povrchů. 

 

- mírně zásaditý 

- leštěné a jemně broušené povrchy 

- obzvlášť na mramor a vápenec 

+ mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 
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 Grundreiniger - základní pH neutrální čistič  

 

Speciální čistič (koncentrát) na všechny druhy kamene. Leštěný mramor a 
vápenec zpravidla nejsou napadány. Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, 
zbytků ošetřovacích prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 

- pH neutrální 

- bez alkálií 

- žádné zašednutí kamene 

- i na citlivé povrchy 

+ všechny kameny a všechny 
druhy povrchových úprav 

Vydatnost: 20-500 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 ONEX Power – čistič kamene, 
odstraňovač zelených povlaků 

 

 

Alkalický chlorový čistič, odstraňuje organické nečistoty jako zabarvení 
způsobené řasami, mechem, plísní, květy, listím, kávou, červeným vínem, 
lepenkou, dřevem, kyselinou tříslovou atd. téměř ze všech přírodních a umělých 
kamenů. 

 

- odstraňuje skvrny od plísní 

- s aktivním chlorem 

- působí rychle 

+ všechny přírodní  
   a umělé kameny 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 0,5-, 5 litrů 

    

 RENT Marmor - odstraňovač rzi na mramor a vápenec 

 

Odstraňovač rzi bez obsahu kyselin, zejména na mramor, vápenec a betonový 
kámen. Odstraňuje rezavé skvrny a zabarvení způsobené kovy. Skvěle působí i na 
terasových deskách, které zežloutly kvůli hnojivu na trávník nebo prostředkům 
na ničení mechu.  

 

- bez obsahu kyselin 

- působí rychle 

- zejména na povrchy citlivé na kyseliny 

+ všechny kameny a všechny 
druhy povrchových úprav 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 E.S.L. – speciální čistič 
odstraňovač silanu 

  

 

Vysoce alkalický čistič k odstraňování zvýrazňovačů barevných odstínů a 
impregnací na bázi silanu/siloxanu. 

 

- vysoce alkalický 

- účinný do hloubky 

+ všechny přírodní  
   a umělé kameny 
+ keramika, jemná kamenina 
+ Cotto, betonový kámen 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 
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Speciální odstraňovače 
 
 
 
 
 

 Lösefix SUPRA - speciální odstraňovač  

 

Rozpouští ztvrdlé zbytky prostředků na ošetření kamene, různé barvy a laky 
(graffiti), fixy, tér, dřevěné lazury, živice, vrstvy nátěrů, zbytky lepidla apod. 
Neobsahuje VOC podle směrnice EU 1999/13/ES. 

 

- bez zápachu 

- bez VOC 

- velmi vysoká 
rozpouštěcí schopnost 

 + všechny přírodní 
   a umělé kameny 
+ keramika, jemná kamenina 
+ Cotto, betonový kámen 

Vydatnost: 5-15 m2/l  Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

     

 EXTRA.KT – speciální pasta  
k odstraňování olejů, tuků a silikonu 

 

Velmi účinná čisticí pasta. Rozpouští a extrahuje zabarvení zapuštěné hluboko 
do kamene, způsobené olejem, tukem, voskem a vypocováním silikonových 
změkčovadel. 
Pasta - obsahuje rozpouštědla. 

 

- pasta 

- rozpouští motorový 
olej, rostlinný olej 

- tuk, vosk a silikon 

 + všechny přírodní 
a umělé kameny 
+ keramika, jemná kamenina 
+ Cotto, betonový kámen 

Vydatnost: 0,7 m2/l Forma dodání: plechovka 250 a 750ml, barel s víkem 30l 

 
 
 
 
 
 
 

Takto působí EXTRA.KT 
 

Skvrny od motorového a 
salátového oleje 

Nanést 
Extra.kt 

Extra.kt 
oschne 

... a olejové skvrny 
jsou pryč 
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přirozený vzhled 
 

 

Impregnace na bázi firmou WEISS vyvinutých FS-Typů se vyznačují  
vynikající odpudivostí vůči vodě, tukům a olejům. Velmi snadno se 
aplikují a při zpracování jsou extrémně uživatelsky příjemné a promíjejí 
chyby. I když se aplikují na mokrý povrch, nevedou k zabarvení, jak ho 
známe u silikonových impregnací. 

Ani náhlá bouřka s deštěm nezpůsobí na čerstvě naimpregnované 
krytině žádné zbarvení. Často lze doby čekání mezi čištěním a 
impregnací zkrátit až na několik málo hodin. Přesto lze nejlepší 
možnou ochranu dosáhnout pouze na suchém kameni. 

 

 FS FSZ – ochranná impregnace proti skvrnám na jemnou 

kameninu a keramiku 

 

Impregnace na vodní bázi speciálně na jemnou kameninu, neglazovanou 
keramiku a slabě savé přírodní a umělé kameny, jako je Nero Assoluto nebo 
křemenný kompozit. Odpuzují vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón.  

 

- bez uhlovodíkových rozpouštědel 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

- paropropustná 

+ jemná kamenina 
+ keramika 
+ gabro, syenit 
- mramor, vápenec 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FS MARMOR – ochranná impregnace proti skvrnám na 

vápenec & mramor 

 

Impregnace na vodní bázi speciálně na leštěný mramor a vápenec, ale i na 
všechny ostatní přírodní a umělé kameny. Odpuzující vodu, tuk a olej. Velmi 
dlouhá skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón. 

 

- bez uhlovodíkových rozpouštědel 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

- paropropustná 

+ mramor, vápenec 
+ žula, rula 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FS PRO – ochranná impregnace proti 

skvrnám na tvrdé horniny 

 

 

Impregnace na vodní bázi na přírodní a umělé kameny (ne na leštěný mramor a 
vápenec, viz FS mramor). Odpuzující vodu, tuk a olej. Velmi dlouhá 
skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón. 

 

- bez uhlovodíkových rozpouštědel 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

- paropropustná 

+ žula, rula 
+ břidlice, Cotto atd. 
- mramor, vápenec 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FS PREMIUM – ochranná impregnace  

proti skvrnám na silně savé kameny 

 

Impregnace na vodní bázi na extrémně savé přírodní a umělé kameny, jako je 
pískovec, Cotto apod. (ne na leštěný mramor a vápenec, viz FS mramor). 
Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoří film, nemění barevný tón. 

 

- bez uhlovodíkových rozpouštědel 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

- paropropustná 

+ pískovec, Cotto 
+ rula, žula 
- mramor, vápenec 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 



 

Ochrana 

9 

 

 

přirozený vzhled 
 
 

 GS Grundschutz   

 

Základní ochrana. Hydrofobní impregnace bez obsahu VOC na všechny silně 
savé přírodní a umělé kameny. Vynikající, trvalá vodoodpudivost pro fasády a 
podlahové krytiny ve venkovních prostorách. 
Žádná nebo nepatrná změna barevného odstínu. 

 

- bez VOC 

- silně hydrofobní 

- velmi trvanlivá 

- paropropustná 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec 
+ pískovec atd. 

Vydatnost: 5-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

   lesklé 

    

 SSG – Steinsiegel Gloss  

 

Lesklá impregnace. Vysoce odolná glazura na drsné povrchy na bázi 
vodorozpustných akrylátů. Dokonale zdůrazní barvu kamene a vytváří hedvábný 
lesk. Trvale chrání před nečistotami způsobenými vodou, tuky, oleji. Vysoká 
odolnost proti běžným domácím chemikáliím. 

 

- vynikající ochrana 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

- na vodní bázi, paropropustná 

+ všechny drsné přírodní a 
umělé kameny 

+ Cotto, betonový kámen 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

 
 

zvýrazňující barvu 
 
Impregnace zvýrazňující barevný odstín na bázi silanů a siloxanů jsou 
mimořádně trvanlivé a krásně zdůrazňují barvu kamene. 
Předpokladem pro rovnoměrné zvýraznění barvy je absolutně suchý 
kámen, bez vodních skvrn nebo nečistot. Zpracování je nutné provádět 
s maximální péčí. 

Nejsou vhodné k zakrytí barevných rozdílů nebo skvrn od vlhkosti. 
Jestliže během zpracování dojde k chybám, lze je jen velmi obtížně 
opravit. Dokonce i se speciálním čističem ESL vyvinutým k tomuto 
účelu je to velmi časově náročná činnost. 

 
 

 FT - zvýrazňovač barev   

 

Hydrofobní impregnace s dobrým zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt) 
na ochranu savého přírodního a umělého kamene. 
Účinné látky jsou metakryláty. 

 

- silně hydrofobní 

- bezpečná pro potraviny 

- bez VOC 

- paropropustná 

+ betonový kámen 
+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ břidlice 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 
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zvýrazňující barvu 
 
 

 FT PLUS - velmi trvanlivý zvýrazňovač barev 

 

Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním zvýrazněním 
barevného odstínu (mokrý efekt) na ochranu savého přírodního a umělého 
kamene. 
Účinné látky jsou silany a siloxany. 

 

- silně hydrofobní 

- bezpečná pro potraviny 

- bez VOC 

- paroprupustná 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ břidlice 

Vydatnost: 1-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FT BRILLIANT - Top zvýrazňovač barev  

 

Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní ostrostí 
kontur a kompletní ochranou všech savých přírodních a umělých kamenů. 
Účinné látky jsou silany a siloxany a FS-typy. 

 

- vynikající ochrana 

- jasná ostrost kontur 

- bezpečná pro potraviny 

- na vodní bázi, paropropustná 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ břidlice 

Vydatnost: 1-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 FT X-TREM - Kantenfluat  

 

Trvanlivá impregnace s extrémním zvýrazněním barvy pro barevné přizpůsobení 
řezných stran a hran. Účinné látky jsou silany a siloxany. 

 

- silně hydrofobní 

- bezpečná pro potraviny 

- extrémně trvanlivá 

- bez VOC 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ břidlice 

Vydatnost: 5-15 m2/l Forma dodání: 1 litr 

 
 
 

Péče 
 
 

Správná péče o krásné kameny 
 
K čemu je nejdražší kámen, nejkvalitnější provedení a nejlepší 
impregnace na světě, pokud se kámen kvůli nevhodným ošetřujícím 
prostředkům stane nevzhledným, špinavým a ztratí lesk ... 

Moderní interiéry, zaplavené světlem a navržené s povrchy ve 
vysokém lesku, vyzařují čistotu. To staví před produkty péče zcela nové 
výzvy: Udržovat leštěné povrchy bez šmouh. Firma WEISS tento úkol 

vyřešila téměř geniálním způsobem. 
 



 

Péče 
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 SEIDENSEIFE - přirozený prostředek na 
údržbu 

 

 

Na všechny kamenné povrchy. Neobsahuje louhy a tenzidy. Obsahuje přírodní 
saponiny k čištění a fibroin a sericin (extrakty z přírodního hedvábí) k ošetření. 
Vyrábí se podle tradičního receptu. 
Pro denní čištění. Přírodní produkt. 

 

- přirozené účinné látky 

- koncentrát 

- bez vosků 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ keramika, jemná kamenina 
+ břidlice 

Vydatnost: 500-2.500 m2/l Forma dodání: 1, 5 litrů 

    

 CRISTAL CARE - koncentrát na čištění bez šmouh 

 

Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu leštit. 
Výrobek neobsahuje vosky a silikony a nevytváří mikro vrstvy. 
Je určen speciálně pro každodenní čištění vysoce lesklých povrchů z přírodního 
kamene, umělého kamene, keramiky a jemné kameniny. 

 

- čistí a ošetřuje 

- nezanechává šmouhy 

- koncentrát 

+ leštěná žula, rula 
+ leštěný mramor & vápenec 
+ leštěná jemná kamenina 

Vydatnost: 2.500-5.000 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 DREI BODEN - koncentrát na ošetření 3v1 

 

Čistění, ochrana a ošetření v jednom kroku. Prostředek na údržbu všech 
impregnovaných podlahových krytin z přírodního a umělého kamene. Odstraňuje 
nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch kamene a doplňuje impregnaci. Velmi 
vydatný koncentrát. 

 

- podporuje impregnaci 

- nezanechává šmouhy 

- koncentrát 

+ žula, rula 
+ mramor, vápenec atd. 
+ keramika, jemná kamenina 

Vydatnost: 500-2.500 m2/l Forma dodání: 1 litr 

    

 DREI-Spray - sprej na malé plochy 3v1 

 

Pro denní čištění impregnovaných povrchů z přírodního kamene, kuchyňských 
pracovních desek, stolů, parapetů. Ideální i pro vanu a sprchu. Nastříkat, setřít, 
hotovo. Čistí, ošetřuje a doplňuje stávající impregnace. Také na plast, nerezovou 
ocel a keramické varné desky. 

 

- čistí a ošetřuje 

- podporuje impregnaci 

- nezanechává šmouhy 

+ všechny přírodní  
  a umělé kameny 
+ mramor, vápenec atd. 
+ keramika, jemná kamenina 

 Forma dodání: 0,5 l sprej 

    

 PREMIUM SET na údržbu malých ploch  

 

Obsahuje vše důležité pro prvotní ošetření stolů, parapetů, kuchyňských 
pracovních desek atd. 
Základní čistič Grundreiniger, speciální houba na odstranění nečistot a hadřík z 
mikrovlákna k čištění, FS MARMOR k impregnaci odpuzující tuky a oleje, a DREI-
Spray pro běžnou péči a zachování impregnačního účinku. 

 

- Grundreiniger 250ml 

- FS MARMOR 250ml 

- DREI-Spray 500ml 

- speciální houba 

- hadřík z mikrovlákna 

+ všechny přírodní  
  a umělé kameny 
+ keramika, jemná kamenina 
+ křemenný kompozitní materiál 
Forma dodání: Sada - PJ = 5 kusů 



 

Speciální produkty pro profesionální uživatele 
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 SSE - odstraňovač brusného kalu  

 

Odstraňuje brusný kal a zbytky ze zpracování přírodních a umělých kamenů 
odolných proti kyselinám bez štiplavých výparů. Ideální v dílně a při broušení 
přímo na místě. Odstraňuje prach z pískovaných starožitných povrchů u 
mramoru a vápence. 

 

- obsahuje kyseliny 

- bez zápachu 

- zejména pro kameny citlivé na rez 

+ žula, rula 
+ pískovaný 
  mramor & vápenec 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 INSTALL - Spárovací pomůcka a předimpregnace 

 

Speciální impregnace na ochranu kamenů, které mají při pokládce kvůli 
působení vlhkosti sklon k zbarvení. Ideální jako spárovací pomocník na silně 
savé kameny. Oplachování je snazší, protože spárovací hmota již tak rychle 
nevysychá. 

 

- bez uhlovodíkových rozpouštědel 

- bez silikonu 

- bezpečná pro potraviny 

+ žula, rula, pískovec 
+ mramor, vápenec atd. 
+ Cotto 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 R9 - protiskluzný prostředek  

 

Na všechny leštěné tvrdé horniny odolné proti kyselinám, jako je žula, rula, 
gabro atd. a na glazované keramické povrchy. Ošetřením se výrazně zvýší 
bezpečnost proti skluzu za mokra. Při odpovídajícím ošetření lze dosáhnout 
třídu protiskluznosti R9 podle BGR 181. 

 

- vytváří trvalou ochranu proti skluzu 

- lesk zůstává zachován 

+ leštěná žula, rula atd. 
+ glazovaná keramika 
+ leštěná jemná kamenina 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 R9 MARMOR - protiskluzný prostředek 

 

Na všechny leštěné vápence a druhy mramoru. Ošetřením se zvýší bezpečnost 
proti skluzu za mokra. Při odpovídajícím ošetření lze dosáhnout třídu 
protiskluznosti R9 podle BGR 181. Politura se odstraní, barva zůstane 
maximálně zachována. 

 

- vytváří trvalou ochranu proti skluzu 

- barva zůstává zachována 

- lesk je lámaný 

+ mramor, vápenec atd. 

Vydatnost: 10-20 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 

    

 EPO EX - odstraňovač epoxidové 
pryskyřice 

 

 

Odstraňuje epoxidové povlaky a zbytky epoxidové malty. 
Po zředění je ideální i k oplachování při spárování epoxidovou spárovací 
hmotou 

 

- bez VOC + všechny přírodní kameny 
+ keramika, jemná kamenina 
+ Cotto, betonový kámen 
+ křemenný kompozit 

Vydatnost: 5-10 m2/l Forma dodání: 1, 5, 10 litrů 



 

Doporučení k péči 
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Mramor a vápenec 

pískované, drsné po řezání, drsné po 
lámání... 

 
leštěné, jemně broušené, 

kartáčované 

Základní čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 20-200 m2/l  WEISS Grundreiniger 200-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 
WEISS ZM FlexFug 10-20 m2/l  WEISS ZM Marmor 5-15 m2/l 

- aplikovat pouze silně zředěné - nutný předběžný test. Skvěle 
rozpouští cementové skvrny a plastové povlaky. 

 Speciální čisticí prostředek bez obsahu kyselin (alkalický) a bez zápachu 
k odstraňování cementových skvrn a zbytků plastových povlaků 

Ochrana 

bez změny barvy, bez lesku  bez změny barvy, bez lesku 
WEISS FS Marmor 10-15 m2/l  WEISS FS Marmor 15-20 m2/l 
Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

 Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Plus 5-10 m2/l  WEISS FT Plus 10-15 m2/l 
Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

 Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Brilliant 5-10 m2/l  WEISS FT Brilliant 10-15 m2/l 
Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a 
siloxany. 

 Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a siloxany. 

zvýrazňující barvu, s leskem   
WEISS SSG 5-10 m2/l 
Vysoce odolný uzavírací přípravek. Dokonale zdůrazní barvu a vytváří 
hedvábný lesk. Trvale chrání před nečistotami. 

  

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 
WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l  WEISS Seidenseife 1.000-2.000 m2/l 
Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. Pro denní 
čištění. Přírodní produkt. 

 Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. Pro denní čištění. 
Přírodní produkt. 

Čištění, péče a ochrana  Čištění a péče 
WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l  WEISS Cristal Care 2.500-5.000 m2/l 
Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

 Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu 
leštit. 

Cristal-Care nevytváří vrstvy. 

  Čištění, péče a ochrana 
  WEISS DREI Boden 1.000-2.500 m2/l 
  Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 

Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

  



 

Doporučení k péči 
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Žula, rula a gabro 

pískované, drsné po řezání, drsné po 
lámání, opalované... 

 
leštěné, jemně broušené, 

kartáčované 

Čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 20-200 m2/l  WEISS Grundreiniger 200-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 
WEISS ZM FlexFug 10-15 m2/l  WEISS ZM FlexFug 15-25 m2/l 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků.  - aplikovat pouze silně zředěné - je nutný předběžný test 

Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

Ochrana 

bez změny barvy, bez lesku  bez změny barvy, bez lesku 
WEISS FS PRO 10-15 m2/l  WEISS FS PRO 15-20 m2/l 

Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

 Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Plus 5-10 m2/l  WEISS FT Plus 10-15 m2/l 
Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

 Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Brilliant 5-10 m2/l  WEISS FT Brilliant 10-15 m2/l 
Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a 
siloxany. 

 Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a 
siloxany. 

zvýrazňující barvu, s leskem   
WEISS SSG 5-10 m2/l 
Vysoce odolný uzavírací přípravek. Dokonale zdůrazní barvu a vytváří 
hedvábný lesk. Trvale chrání před nečistotami. 

  

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 
WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l  WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l 
Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. 
Pro denní čištění. Přírodní produkt. 

 Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. 
Pro denní čištění. Přírodní produkt. 

Čištění, péče a ochrana  Čištění a péče 
WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l  WEISS Cristal Care 1.000-2.000 m2/l 
Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

 Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu 
leštit. Cristal-Care nevytváří vrstvy. 

  Čištění, péče a ochrana 
  WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l 
  Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 

Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 
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Pískovec 

pískované, drsné po řezání, drsné po 
lámání 

 jemně broušené, kartáčované 

Základní čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 10-100 m2/l  WEISS Grundreiniger 50-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 
WEISS ZM FlexFug 5-10 m2/l  WEISS ZM FlexFug 10-15 m2/l 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků.  - aplikovat pouze silně zředěné - je nutný předběžný test 

Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

Ochrana 
bez změny barvy, bez lesku  bez změny barvy, bez lesku 

WEISS FS PREMIUM 5-10m2/l  WEISS FS PREMIUM 5-10 m2/l 
Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

 Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Plus 5-10 m2/l  WEISS FT Plus 5-15 m2/l 
Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

 Extrémně trvanlivá, silně hydrofobní impregnace s markantním 
zvýrazněním barevného odstínu (mokrý efekt). Účinné látky jsou silany 
a siloxany. 

zvýrazňující barvu, bez lesku  zvýrazňující barvu, bez lesku 
WEISS FT Brilliant 5-10 m2/l  WEISS FT Brilliant 5-15 m2/l 
Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a 
siloxany. 

 Velmi trvanlivý zvýrazňovač barevného odstínu (mokrý efekt) s brilantní 
ostrostí kontur a kompletní ochranou. Účinné látky jsou silany a 
siloxany. 

zvýrazňující barvu, s leskem   
WEISS SSG 5-10 m2/l   
Vysoce odolný uzavírací přípravek. Dokonale zdůrazní barvu a vytváří 
hedvábný lesk. Trvale chrání před nečistotami. 

  

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 
WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l  WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l 
Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. 
Pro denní čištění. Přírodní produkt. 

 Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. Pro denní 
čištění. Přírodní produkt. 

Čištění, péče a ochrana  Čištění, péče a ochrana 
WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l  WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l 
Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

 Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

  



 

Doporučení k péči 

16 

 

Jemná kamenina a keramika 

neglazovaná keramika leštěná jemná 
kamenina 

 
glazovaná keramika glazovaná jemná 

kamenina 

Základní čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 10-100 m2/l  WEISS Grundreiniger 50-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 
WEISS ZM FlexFug 5-10 m2/l  WEISS ZM FlexFug 10-15 m2/l 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků.  Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

Ochrana 

bez změny barvy, bez lesku  není nutná 
WEISS FS FSZ 10-20m2/l   

Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

  

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 
WEISS Cristal Care 1.000-2.000 m2/l  WEISS Cristal Care 1.000-2.000 m2/l 
Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu 
leštit. Cristal-Care nevytváří vrstvy. 

 Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu 
leštit. Cristal-Care nevytváří vrstvy. 

Čištění, péče a ochrana   
WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l   
Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

  

  



 

Doporučení k péči 
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Betonový kámen a terazzo 

Betonový kámen venkovní  Terrazzo 

Základní čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 20-200 m2/l  WEISS Grundreiniger 200-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 

WEISS ZM FlexFug 10-15 m2/l  WEISS ZM Marmor 5-15 m2/l 

- aplikovat pouze silně zředěné - je nutný předběžný test 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

 Speciální čisticí prostředek bez obsahu kyselin (alkalický) a bez zápachu 
k odstraňování cementových skvrn a zbytků plastových povlaků. 

Ochrana 
bez změny barvy, bez lesku  bez změny barvy, bez lesku 

WEISS FS PRO 10-15 m2/l  WEISS FS Marmor 15-20 m2/l 
Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

 Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 

WEISS Grundreiniger 500-1.000 m2/l  WEISS Seidenseife 500-1.000 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Neobsahuje louhy a tenzidy. Podporuje barvu a vzhled. Pro denní 
čištění. Přírodní produkt. 

  Čištění, péče a ochrana 
  WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l 
  Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 

Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 
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Křemenný kompozit 

pískované, drsné po řezání  
leštěné, jemně broušené, 

kartáčované 

Základní čištění 

Stavební nečistoty a obecné znečištění  Stavební nečistoty a obecné znečištění 
WEISS Grundreiniger 20-200 m2/l  WEISS Grundreiniger 200-500 m2/l 
Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

 Rozpouští téměř všechny druhy nečistot, zbytků ošetřovacích 
prostředků, disperzních barev, zbytků tuků a olejů, atd. 

Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty  Cementové skvrny a zbytky spárovací hmoty 
WEISS ZM FlexFug 10-15 m2/l  WEISS ZM FlexFug 15-25 m2/l 

- aplikovat pouze silně zředěné - je nutný předběžný test 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

 - aplikovat pouze silně zředěné - je nutný předběžný test 
Výborně rozpouští cementové skvrny a zbytky plastových povlaků. 

Ochrana 

bez změny barvy, bez lesku  bez změny barvy, bez lesku 
WEISS FS FSZ 15-20 m2/l  WEISS FS FSZ 15-20 m2/l 
Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. 
Velmi dlouhá skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

 Impregnace na vodní bázi. Odpuzující vodu, tuk a olej. Velmi dlouhá 
skladovatelnost, netvoření filmu, žádná změna barvy. 

Péče 

Čištění a péče  Čištění a péče 
WEISS Cristal Care 500-1.000 m2/l  WEISS Cristal Care 1.000-2.000 m2/l 
Cristal-Care nevytváří vrstvy.  Čistí a ošetřuje bez jakýchkoli šmouh, aniž byste museli povrch znovu 

leštit. Cristal-Care nevytváří vrstvy. 

Čištění, péče a ochrana  Čištění, péče a ochrana 
WEISS DREI Boden 250-500 m2/l  WEISS DREI Boden 500-1.000 m2/l 
Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 

 Prostředek na údržbu všech impregnovaných podlahových krytin. 
Odstraňuje nečistoty z domácnosti, ošetřuje povrch - doplňuje 
impregnaci. 
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Asfalt WEISS Lösefix Supra nebo Extra.kt 

Borůvky WEISS Onex Power 

Cementové skvrny WEISS ZM Fl exFug nebo ZM stark 

Cotto vosk WEISS Lösefix Supra 

Červené víno WEISS Onex Power 

Dehet WEISS Lösefix Supra 

Disperzní barva WEISS Grundreiniger 

Fermež WEISS Leinex 

Fixy WEISS Lösefix Supra nebo Onex Power 

Glazura na kámen WEISS Lösefix Supra 

Hlína WEISS Grundreiniger 

Inkoust WEISS Lösefix Supra nebo Onex Power 

Jíl WEISS Grundreiniger 

Káva WEISS Onex Power 

Konzervace na dřevo WEISS Leinex 

Kovové čáry WEISS Sanitär nebo ZM FlexFug 

Krev ledová voda 

Květy WEISS Onex Power 

Lak na nehty WEISS Lösefix Supra 

Lepidlo WEISS Lösefix Supra 

Lepidlo na koberce WEISS Lösefix Supra 

Listí WEISS Onex Power 

Máslo WEISS Extra.kt 

Mastné saze WEISS Grundreiniger 

Mastné skvrny WEISS Extra.kt 

Měděnka WEISS ZM FlexFug 

Mechy WEISS Onex Power 

Močový kámen WEISS Sanitär 

Nikotin WEISS Grundreiniger 

Ocet na vápenci/mramoru mechanické leštění 

Olej WEISS Extra.kt 

Ovocná kyselina na vápenci/mramoru mechanické leštění 

Plíseň WEISS Onex Power 

Pryskyřice WEISS Lösefix Supra nebo Extra.kt 

Razítková barva WEISS Lösefix Supra 

Rez v kameni WEISS RENT nebo RENT Marmor 

Rez v sanitární oblasti WEISS Sanitär 

Samolesklá disperze WEISS Grundreiniger nebo Lösefix Supra 

Saze WEISS Grundreiniger 

Silikonový spárovací materiál lze odstranit pouze mechanicky 

Skvrny epoxidové pryskyřice WEISS EPO EX 

Skvrny od vlhkosti WEISS Onex Power 

Syntetický lak WEISS Lösefix Supra 

Tahy tužky guma nebo WEISS Grundreiniger 

Tráva WEISS Grundreiniger 

Vápno WEISS ZM FlexFug nebo Sanitär 

Vosk (fluát) WEISS Lösefix Supra 

Voskové skvrny WEISS Extra.kt 

Výkvět WEISS ABE 

Zabarvení impregnací WEISS ESL 

Zbytky malty WEISS ZM stark 

Zbytky silikonu WEISS Extra.kt 

Znečištění řasami WEISS Onex Power 

Živice WEISS Lösefix Supra nebo Extra.kt 

  



 

 

 

 
 
 

Balení: 
Spreje 0,5 litru  = 10 ks/kartón 
Láhve 1 litr  = 10 kusů/kartón 
Kanystr 5 litrů  = 2 ks/kartón 
Kanystr 10 litrů  = jednotlivě 
 

Speciální balení: 
sudy po 120 a 200 litrech, 
kontejnery 1 000 litrů na vyžádání 

 
Váš dodavatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodej výlučně prostřednictvím specializovaných prodejců - žádný prodej koncovým spotřebitelům. 
Výrobce: WEISS Steinpflege - Wiesing 20A - 5143 Feldkirchen b.M. - Rakousko - www.weiss.sc 

Výhradní partner pro ČR a SR: floorcolor s.r.o. – Práče 211, 671 61 Práče - email: info@floorcolor.cz – www.floorcolor.cz 
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