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PPrrvvnníí kkrrookk:: HHLLOOUUBBKKOOVVÉÉ MMYYTTÍÍ KKAAMMEENNNNÉÉ NNEEBBOO TTEERRAACCOOVVÉÉ PPOODDLLAAHHYY

Neutrální hloubkový čistič  

Koncentrát saponátů na přírodní i umělý kámen, obohacený aromatickými látkami k osvěžení vzduchu. 
Slouží k hloubkovému mytí Vaší dlažby po stavebních pracích, malování, jako i po bohatém večírku. 
Hloubkový čistič je nekompromisní ke špíně, ale ohleduplný k Vaší dlažbě. 
Naředěný přípravek naneste na povrch dlažby, nechte chvíli působit, aby se uvolnily nečistoty a setřete 
čistou vodou, lépe však vysavačem na vodu, abyste rozpuštěné nečistoty vytáhly i z hloubky kamene. 
Následně dlažbu ještě jednou důkladně vypláchněte čistou vodou. 

Přípravek se ředí vodou:  Slabé znečištění 1 : 50 
Silné znečištění  1 : 20 

            U extrémního znečištění můžete použít neředěný 

Ph je vybalancováno na všechny  druhy přírodního i umělého kamene 

DDrruuhhýý kkrrookk:: ZZPPEEVVNNĚĚNNÍÍ AA OOCCHHRRAANNAA DDLLAAŽŽBBYY PPŘŘEEDD VVOODDOOUU AA ŠŠPPÍÍNNOOUU

Zpevnění a impregnace

Chraňte kámen, či teraco, abyste prodloužili krásu vaší podlahy. Zpevňující a ochranný nátěr nedovolí 
proniknout špíně do mikropórů materiálu.  Zachovává originální barvu materiálu a je paropropustný. 
Za použití čistého hadru nebo mopu naneste přípravek na suchý povrch, rovnoměrně po celé ploše. 
Pokud se však objeví loužičky, odstraňte je ihned čistým hadrem. Po zaschnutí je podlaha pochozí, 
k plné polymerizaci však dochází po 24 hodinách - po tu dobu podlahu nemyjte. Ochranný nátěr 
můžete zopakovat, vždy po hloubkovém mytí. 

U více nasákavých materiálů aplikujte 2-3x s odstupem 5-10 minut po prvním nátěru. 
Pokud se na povrchu dlažby přípravek sráží (tvoří se kuličky), je to znamení, že je povrch dostatečně 
ochráněn a není nutno impregnovat. 

Přípravek nedovolí špíně proniknout do povrchu, kámen přesto „dýchá“ 
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TTřřeettíí kkrrookk:: DDEENNNNÍÍ ÚÚDDRRŽŽBBAA MMYYTTÍÍ SS VVOOSSKKOOVVÁÁNNÍÍMM

Mycí poliš s voskem

Mycí saponát s obsahem ušlechtilých vosků je určen k pravidelné údržbě, aby byla zachována nejen 
čistota vaší podlahy, ale také její zářivý a třpytivý lesk. 
Je to velmi jednoduché:  Stírejte dlažbu tak často, jak jste zvyklí a s každým mytím vaši dlažbu 
jednoduše voskujete.
Po uschnutí povrchu můžete dlažbu leštit suchým mopem, či hadrem ke zvýšení lesku.  Pravidelná péče 
vytváří ochranný voskový film a prodlužuje krásu Vaší podlahy. 

Ředí se čistou vodou:   Podle znečištění 1 : 30-50 

Mycí poliš s voskem používejte pro pravidelný úklid. Pro náročnější mytí používejte Neutrální hloubkový 
čistič. 

Snadno a bezpečně udržujte povrch vaší dlažby lesklý a čistý 

Značka Mister Brill je registrovanou značkou italské 
firmy Bellinzoni, založené roku 1937.

Bellinzoni je světovým vůdcem v produktech na ošetření 
kamene a teraca.
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