
BUDUJEME ZAJTRAJŠOK

VŠADE TAM, KDE JE
MIMORIADNE DÔLEŽITÁ

ESTETIKA A ČISTOTA

ATLAS
PROFESIONÁLNE IMPREGNÁCIE 
A ČISTIACE PROSTRIEDKY 





STAROSTLIVOSŤ

ATLAS je už mnoho rokov partnerom mnohých odborníkov 
a vďaka svojim skúsenostiam môže produkovať výrobky pre 
tých najnáročnejších. 

Predstavujeme ponuku profesionálnych výrobkov na čistenie, 
impregnáciu a ošetrenie všetkých druhov povrchov, obkladov a škár. 

Výrobky ATLAS na čistenie, impregnáciu a starostlivosť o povrchy sú 
ideálne pre profesionálov, ako aj pre použitie v domácnosti. Uľahčujú 
udržiavanie čistoty na pracovisku a rôznych povrchov v pohodlí domova, 
aby si zákazník mohol vychutnať pohodlie počas používania. 
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IMPREGNÁCIAČISTENIE

ATLAS
PROFESIONÁLNE IMPREGNÁCIE
A ČISTIACE PROSTRIEDKY 
 



STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIA

MYKOS PLUS KONCENTRÁT 
NA LIKVIDÁCIU HÚB, 
RIAS A PORASTOV

• na čistenie fasád, terás, striech

• chráni povrchy pred rôznymi biologickými vplyvmi

• bezpečný pre vyčistené povrchy
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ČISTENIE



ochranné 
rukavice

1

3

Povrch umyte silným 
prúdom vody.

Prípravok zriediť vodou v 
maximálnom pomere 1:5.

Prípravok nanášajte 
pomocou valčeka, štetca 
alebo hubky.  

Nechajte pôsobiť po dobu 
6-12 hodín.

Povrch umyte 
čistou vodou.

V prípade silných nečistôt sa 
odporúča prípravok 
aplikovať niekoľkokrát.

POTREBUJETE:

prostriedok
ATLAS

nádoba 
na vodu

valček/štetec
/hubka



ČISTENIE STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIA

ochranné 
rukavice

nádoba
na vodu

prípravok
ATLAS

handra/kefa

• efektívne odstraňuje silné nečistoty po náteroch 
   a disperzných omietkach

• bezpečné použitie na: PVC, drevo, laminát, dlažbu

• odstraňuje staré nátery na veľkých plochách

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN 
A POVLAKOV PO FARBÁCH, 
PENETRÁTOCH A OMIETKACH

Umyte vodou.

Počkajte 15 minút.Nanášajte prípravok priamo 
na zem alebo zrieďte s 
vodou v maximálnom 
pomere 1:5.

Vyčistite kefou alebo 
handričkou.

V prípade silných nečistôt sa 
odporúča prípravok nanášať 
opakovane.
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POTREBUJETE:



nádoba
na vodu

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

špongia/
kefa/

handrička

• odstraňuje staré usadeniny, soľné škvrny, hrdzavé výkvety

• na spekané dlažby, keramické obklady a dlažby, klinker, betón

• čistí náradie a zariadenia od silných nečistôt 
   po cementových maltách

ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ 
CEMENTOVÉ ZNEČISTENIE

Zabezpečujte čistenie povrchov impregnačnými prostriedkami z rady ATLAS: Atlas impregnát na obklady a dlažby, impregnát na prírodný 
kameň a spekané dlažby, impregnát na sadrové a cementové dekorácie, impregnát na pieskovec, tehly a omietky.

Stupeň znečistenia

Bez riedenia

 1:3 - 1:5

 1:5 - 1:10

Pomer
riedenia

Riedenie v závislosti od stupňa znečistenia:

Vyčistite kefou alebo 
špongiou.  

Umyte vodou.

Prípravok naneste na 
znečistený povrch, prípadne 
môžete zriediť vodou v 
pomere maximálne 1:10.

Povrch pretrieť vodou.

V prípade silných nečistôt sa odporúča 
aplikácia niekoľkokrát zopakovať.
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POTREBUJETE:

Hrubé, staré zvyšky lepidiel, škárovačiek, omietok,
soľné usadeniny na povrchoch stavebných materiálov 

Povrchová úprava lepidiel, škárovačiek, omietok, atď. 

Špina a vápno 



IMPREGNÁCIA STAROSTLIVOSŤČISTENIE

ochranné 
rukavice

kefa/štetec

prípravok
ATLAS

handrička

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN 
A ZNEČISTENÍ PO EPOXIDOVÝCH 
ŠKÁROVACÍCH HMOTÁCH

• odstraňuje zvyšky škárovacej hmoty 
   z obkladov, dlažieb a nástrojov

• uľahčuje úplné odstránenie 
   epoxidovej škárovačky

• vhodné na keramické aj sklenené 
   obklady a dlažby

Dôkladne premiešajte.

Počkajte 10 minút.

Miesto umyte vodou.

Znečistenie odstráňte 
pomocou kefy.

V prípade potreby postup 
zopakujte.

Prípravok naneste na 
nečistoty.
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POTREBUJETE:



Počkajte minimálne 
hodinu.

ochranné 
rukavice prípravok

ATLAS

nožík alebo 
špachtľu

Pozor: v prípade potreby postup zopakujte. V prípade, že odstraňujete nečistoty z tkanín, čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť maximálne 30 minút.

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE SILIKÓNU

• účinne a rýchlo odstráni zničené
silikónové tesnenia

• napomáha pri výmene škárovacieho silikónu

• pripravuje povrch na nanášanie
nového silikónu

Najskôr odstráňte existujúci 
silikón.

Naneste prípravok pomocou 
plastového konca stierky.

Premiešajte prípravok.

Silikón odstráňte hrotom 
špachtle.

V prípade silných nečistôt sa odporúča 
postup zopakovať.
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POTREBUJETE:



STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIAČISTENIE

Prípravok nanášajte 
štetcom alebo valčekom.

Počkajte, kým vyschne.

V prípade veľmi savých 
podkladov naneste 
druhú vrstvu.

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

valček/
štetec

• chráni vysoko pórovité povrchy pred
   vniknutím vody a nečistôt 

• uľahčuje udržiavať ošetrený povrch 
   v čistote

• zaručuje dlhodobý, nemenný vzhľad  
   ošetreného povrchu

ATLAS IMPREGNÁT NA PIESKOVEC, 
TEHLY A OMIETKY

POZOR: PO NANESENÍ KAŽDEJ VRSTVY ZOTRITE PREBYTOČNÉ MNOŽSTVO SUCHOU HANDROU.
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POTREBUJETE:



Prípravok premiešať.

Počkať 30 minút. Druhú vrstvu nanášajte 
priečne na prvú.

Naniesť špongiou 
alebo štetcom.

V prípade veľmi savých 
podkladov postup 
zopakujte.

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

štetec/
špongia

• vytvára mikropovlak na ochranu 
   pred vniknutím nečistôt

• uľahčuje udržiavať ošetrený povrch

• neglazovaným obkladom a dlažbám 
   poskytuje jemne lesklý vzhľad

ATLAS IMPREGNÁT NA ŠKÁRY,
OBKLADY A DLAŽBY

POZOR: PO NANESENÍ KAŽDEJ VRSTVY PREBYTOK PRÍPRAVKU ZOTRITE SUCHOU HANDRIČKOU. PRÍPRAVOK JE URČENÝ NA 
NASIAKAVÉ OBKLADY A DLAŽBY.
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POTREBUJETE:



STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIAČISTENIE

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

valček/
štetec

ATLAS IMPREGNÁT 
NA SADROVÉ A CEMENTOVÉ
DEKORÁCIE

• chráni pred bežným znečistením tukmi, 
   kávou, čajom, vínom

• umožňuje intenzívne čistenie 
   naimpregnovaného potvrchu

• zaručuje nemenný vzhľad

30 min.

Naneste tenkú vrstvu 
štetcom alebo valčekom.

Počkajte 30 minút.

Naneste druhú vrstvu v 
priečnom smere k prvej 
vrstve.

V prípade veľmi 
nasiakavých pokladov 
postup zopakujte.

POZOR: PO NANESENÍ KAŽDEJ VRSTVY ZOTRITE PREBYTOČNÉ MNOŽSTVO PRÍPRAVKU SUCHOU HANDRIČKOU.           
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POTREBUJETE:



valček/
štetec

prípravok
ATLAS

ochranné
rukavice

ATLAS IMPREGNÁT
NA PRÍRODNÚ KAMENINU

A SPEKANÉ DLAŽBY

• ochranná bariéra voči tvorbe škvŕn
 od vosku, oleja, vína a kávy

• nemení vzhľad, farbu a lesk 
impregnovaného podkladu

• zabezpečuje dlhodobý, nemenný 
vzhľad ošetreného povrchu

Naneste tenkú vrstvu 
prípravku štetcom alebo 
valčekom.

Počkajte 30  minút.

Naneste druhú vrstvu v 
priečnom smere k prvej 
vrstve.

V prípade veľmi nasiakavých 
pokladov postup zopakujte.

POZOR: PO NANESENÍ KAŽDEJ VRSTVY ZOTRITE PREBYTOČNÉ MNOŽSTVO PRÍPRAVKU SUCHOU HANDRIČKOU.
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POTREBUJETE:



STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIAČISTENIE

• zvyšuje intenzitu farby 
   impregnovaného povrchu

• ideálny pre prírodnú kameninu, 
   zámkovú dlažbu a teracco 

• chráni povrch pred znečistením

ATLAS EFEKT 
MOKRÉHO KAMEŇA
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valček/
štetec

handričkaochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

EFEKT PRED A PO

Vyčistite a vysušte podklad.

POZOR: PO NANESENÍ KAŽDEJ VRSTVY ZOTRITE PREBYTOČNÉ MNOŽSTVO PRÍPRAVKU SUCHOU HANDRIČKOU.

13

Nechajte prípravok 
pôsobiť 15-20 minút.

Naneste prípravok pomocou 
štetca alebo valčeka.

V prípade veľmi savých 
podkladov naneste druhú vrstvu.

POTREBUJETE:



STAROSTLIVOSŤIMPREGNÁCIAČISTENIE

Nechajte pôsobiť niekoľko 
minút.

Zmyte vlhkou špongiou 
alebo handričkou.

V prípade silných 
nečistôt sa odporúča 
postup zopakovať 
niekoľkokrát.

Prípravok naneste priamo 
na znečistené miesto.

špongia/
kefa

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

ATLAS PRE ODSTRAŇOVANIE 
CEMENTOVÝCH ŠKVŔN 
A POVLAKOV

•  odstraňuje hrdzu, vodný kameň
    a usadeniny od vody 

•  čistí silné nečistoty po rekonštrukcii

•  bezpečné a jednoduché použitie 
   - nespôsobuje farebné zmeny čisteného povrchu

POZOR: NEVDYCHUJTE ROZPTÝLENÝ PRÍPRAVOK.

14

POTREBUJETE:



Nechajte pôsobiť minimálne 
hodinu.

Vlhkosť utrite špongiou 
alebo handričkou.

Prípravok nanášajte priamo 
na znečistené miesta.

špongia/
kefa

ochranné
rukavice

prípravok
ATLASATLAS MYKOS Č.1 

NA ODSTRÁNENIE 
PLESNE A RIAS 

• ideálny pre miestnosti s vysokou
   vlhkosťou

• efektívne čistí bez zmien farebného odtieňa

• bezpečný pre keramické, akrylové 
   aj chrómové povrchy

V prípade silných nečistôt sa 
odporúča prípravok aplikovať 
niekoľkokrát. POZOR: NEVDYCHUJTE ROZPTÝLENÝ PRÍPRAVOK.
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POTREBUJETE:



IMPREGNÁCIA STAROSTLIVOSŤČISTENIE

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

špongia/
handrička

• osviežuje a čistí škáry

• nerozpúšťa škárovaciu hmotu

• pripravuje povrch na impregnáciu

   ATLAS 
ČISTÉ ŠKÁRY

NEZABUDNITE NA IMPREGNÁCIU POMOCOU ATLAS IMPREGNÁT NA ŠKÁRY, 
OBKLADY A DLAŽBY.

Povrch umyte čistou 
vodou.

Pretrite vlhkou 
handričkou.

Prípravok naneste 
priamo na znečistenie.

Očistite škáry pomocou 
kefy alebo špongie.

V prípade silných nečistôt sa 
odporúča prípravok aplikovať 
niekoľkokrát.

Nechajte pôsobiť 
približne 15 minút.
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POTREBUJETE:



3 4

1 2

handrička/
kefa

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

Nechajte pôsobiť 
minimálne 6 hodín.

Zotrite prípravok 
z povrchu.

Naneste priamo na 
nečistoty o hrúbke 
asi 2 mm.

ATLAS NA ODSTRÁNENIE
MASTNÝCH ŠKVŔN

Z BETÓNU, KAMEŇA, DLAŽDÍC

• osviežuje a čistí škáry

• nerozpúšťa škárovaciu hmotu

• pripravuje povrch na impregnáciu

• účinne odstraňuje nečistoty od tuku,
vosku a oleja

• Skvelé pre použitie na teraco,
zámkovú dlažbu a platne

• čistí a pripravuje povrch
na impregnáciu
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POTREBUJETE:

V prípade silných nečistôt 
sa odporúča prípravok 
aplikovať niekoľkokrát.



ČISTENIE IMPREGNÁCIA

Čistite pomocou špongie 
alebo handričky.

Vyčistite čistou vodou.

Naneste prípravok na 
špongiu alebo handričku.

POZOR: PRE SLABÉ ZNEČISTENIE JE MOŽNÉ PRÍPRAVOK RIEDIŤ V POMERE 1:5

STAROSTLIVOSŤ

špongia

ochranné
rukavice

prípravok
ATLAS

ATLAS ČISTÉ OBKLADY
A DLAŽBY

• efektívne odstraňuje prevádzkové nečistoty

• rýchlo a ľahko osviežuje vyčistené povrchy

• ideálny na obklady a dlažby
a spekané dlažby

V prípade silných nečistôt sa 
odporúča prípravok aplikovať 
niekoľkokrát.
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POTREBUJETE:



ČISTENIE

PODROBNÉ INFORMÁCIE O KAŽDOM VÝROBKU SÚ DOSTUPNÉ V TECHNICKOM LISTE
www.atlas.com.pl

STAROSTLIVOSŤ
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PRODUKT:

  

ATLAS NA 
ODSTRÁNENIE SILIKÓNU

ATLAS NA ODSTRÁNENIE 
ZNEČISTENIA 

PO EPOXIDOVÝCH 
ŠKÁROVACÍCH HMOTÁCH

ATLAS KONCENTRÁT 
NA ODSTRÁNENIE 

SILNÉHO ZNEČISTENIA

ATLAS NA ODSTRÁNENIE 
ZNEČISTENIA PO FARBÁCH, 
PENETRÁTOCH A OMIETKACH

ATLAS MYKOS PLUS 
KONCENTRÁT NA OCHRANU 

PRED RIASAMI, 
HUBAMI A PORASTAMI

balenie 0,15 kg 1 l 1 l1 l / 5 l 1 l / 5 l 

plesne, huby,
riasy, porasty

usadeniny vodného
kameňa,

hrdze, mydla

pozostatky silikónu

nečistoty po epoxidovej
škárovacej hmote

nečistoty po škárovacích
hmotách,

cementových lepidlách

nečistoty po farbách,
lepidlách, disperzných

omietkach

nečistoty po maltách,
omietkach, minerálnych

stierkach

PRODUKT: ATLAS ČISTÉ 
OBKLADY A DLAŽBY ATLAS ČISTÉ ŠKÁRY

ATLAS NA ODSTRÁNENIE 
MASTNÝCH ŠKVŔN Z BETÓNU,

KAMEŇA A OBKLADOV

 ATLAS MYKOS Č.1 
NA ODSTRÁNENIE 

HÚB A RIAS

ATLAS NA ODSTRÁNENIE
CEMENTOVÝCH ŠKVŔN 

A POVLAKOV

balenie

prevádzkové
znečistenie- káva,

čaj, víno,blato, prach

jedlý olej, vosk

pleseň, huby,
riasy, porasty

vodný kameň, hrza,
mydlové usadeniny

1 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l0,25 l



IMPREGNÁCIA

PODROBNÉ INFORMÁCIE O KAŽDOM VÝROBKU SÚ DOSTUPNÉ V TECHNICKOM LISTE  www.atlas.com.pl

POZOR: PRODUKTY ZO SKUPINY IMPREGNÁTY BY SA MALI VŽDY POUŽÍVAŤ NA UMYTÉ, VYSUŠENÉ A ODMASTENÉ POVRCHY

20

PRODUKT:
ATLAS IMPREGNÁT 

NA ŠKÁRY, 
OBKLADY A DLAŽBY

ATLAS IMPREGNÁT 
NA PRÍRODNÝ KAMEŇ 

A SPEKANÉ DLAŽBY

ATLAS IMPREGNÁT 
NA SADROVÉ 

A CEMENTOVÉ DEKORÁCIE
 

ATLAS EFEKT 
MOKRÉHO KAMEŇA

ATLAS IMPREGNÁT 
NA PIESKOVEC,

TEHLY A OMIETKY

balenie

škárovacie hmoty
cementové

keramické obklady
a dlažby

glazované keramické
obklady a dlažby

gresové obklady
a dlažby

glazovaná kamenina

leštená kamenina

terakota

prírodný kameň

leštený prírodný kameň

umelý kameň

obklady, dlažby
a iné prvky cementové

klinker

keramické (tehlové)
a kamenné steny

sadrové prvky

teraco

betón

zámková dlažba

omietky

1 l 1 l 1 l 0,25 l 1 l / 5 l





ATLAS Slovensko s.r.o.
Staviteľská 3

831 04 Bratislava
email: info@atlas-slovensko.sk

tel: +421 903 494 397
www.atlas-slovensko.sk


