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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Ideální produkt pro denní údržbu keramiky, porcelánového
gressu, či slinku. MYTÍ A LEŠTĚNÍ KERAMIKY je ideální pro
rychlou a snadnou údržbu podlahy.
Díky svému exkluzivnímu složení dosahuje dvojího účinku: čistí 
a leští v jednom kroku.
Zvýrazní barvu i lesk a zabraňuje zanechání stop z ošlapu.  

OObbllaasstt ppoouužžiittíí

Všechny povrchy z keramiky, cotta a porcelánu.

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Pro čištění zřeďte 40 ml přípravku (asi půl šálku kávy) v jednom litru vody a podlahu pomocí 
mopu setřete a nechte zaschnout. Pro finální leštění použijte suchý mop, či hadr.  

PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Použití teplé nebo horké vody zlepšuje čistící a odmašťovací vlastnosti.  
Je vhodné použití dvou kýblů se ždímačem, kde se setřená špína odděluje od čistého roztoku. 
Nepřekračujte doporučené ředění. Přečtěte si prosím doporučení na etiketě. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

Pro údržbu keramických a porcelánových dlaždic je obvyklá spotřeba 300/400 m2 z 1 litru 
přípravku.
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CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva transparentní bílá
Vůně bez zápachu 
Specifická hmotnost při 20° C 1,00 ± 0,02 
Vodorozpustnost rozpustný v každém poměru 
pH 5,5 ± 0,5
Skladování při 20° C 24 měsíců v uzavřeném obalu 

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

BBaalleenníí

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: 5000550097

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
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