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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Koncentrovaný čistič pro pravidelnou údržbu podlah 
z kamene, teraca a betonu. Jeho složení uvolňuje zašlou 
špínu a mastnotu, bez poškození materiálu.
Typická vůně borovic navíc zpříjemní prostředí.  

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Všechny povrchy z přírodního i umělého kamene a teraca. 

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Pro čištění podlah doporučujeme následující ředění:  
Při běžném znečištění zřeďte 40 ml (půl šálku kávy), v 1 litru vody.  
U zvýšeného znečištění se zředí 80 ml přípravku v jednom litru vody (šálek kávy).  
U velmi odolných nečistot je možno koncentraci podle potřeby zvýšit.  
Umyjte pomocí kartáče nebo mopu.  
Při použití mycího stroje zřeďte 160 ml (dva šálky kávy) v 5 litrech vody.  
Po čištění doporučujeme setřít podlahu vlhkým hadrem nebo opláchnout a osušit.  
Umytá podlaha je připravena k voskování přípravkem VOSK PRO OBNOVENÍ LESKU PODLAH
nebo na denní mytí přípravkem MYCÍ POLIŠ S VOSKEM od Mr. Brilla.

Praktické rady

Použití teplé nebo horké vody zlepšuje čistící a odmašťovací vlastnosti. Přečtěte si prosím 
doporučení na etiketě. Pro stanovení optimálního ředění si proveďte malou zkoušku. 
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PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

Pro standardní čištění přírodního kamene se s 1 litrem ředěného přípravku podle pokynů umyje 
plocha okolo 300/400 m2. Více informací lze nalézt na štítku.
CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva     nazelenalá fluorescenční 
Vůně     vůně borovice 
Specifická hmotnost při 20° C 1,00 ± 0,02 
Vodorozpustnost   rozpustný v každém poměru 
pH 8 ± 0,5
Skladování při 20° C   24 měsíců v uzavřeném obalu 

Složení podle nařízení ES 648/2004: méně než 5% fosfátů, neiontové povrchově aktivní látky, 
extrakt Evern ia Furfuracea, Hydroxycitronel Lal, Limonen

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

Balení

Krabice: 12 lahví po 1 l.

Láhve jsou vyrobeny z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Po použití by měli být recyklovány 
podle stávajících pravidel pro nakládání s odpady.

Kód produktu: 5000200127

Ekvivalent používané jednotky: šálek na kávu = 80 ml

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických 
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde 
uvedené údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o 
účinnosti funkcí předem vlastní zkouškou.


