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Informace o produktu

CC-Baygard-ochrana koberce
Impregnace

1. Popis
Protišpinivá dlouhodobá ochrana textilních podlahovin. Obalí vlákno neviditelným
ochranným filmem. Nečistota se nezachytí na vlákně a může být účinně vysáta.
Výsledkem je čistý, barevně jasný, nezašedlý koberec.
CC-Baygard stabilizuje vlákno a podpoří jeho přirozenou regeneraci. Deformacím a
zplstnatění vlákna na kobercích bude tímto zamezeno, sešlapání a vytváření
vychozených cestiček omezeno. Při mokrém čištění hustého a vysokého vlákna je
zamezeno tvoření tzv. „efektu beránčí kůže“. Výsledkem je jasná struktura a vzor koberce
a dlouholetá ochrana před šednutím a plstnatěním.
CC-Baygard zůstává stálý při vysávání prachu a při mechanickém zatížení (např.
ochození) až do 3 let.
CC-Baygard udržuje textilní tapety a potahy stěn čisté a snadno se udržující. Prakticky
žádné ušpinění textilních tapet a potahů stěn vlivem pohybu vzduchu, obzvláště v okolí
klimatizace a topení.
2. Oblasti použití
Textilní podlahoviny, potahy stěn a textilní tapety ze všech běžných vláken jako polyamid,
polyacryl, polypropylen, polyester, vlna, bavlna a jejich směsí. Použitelný také na
dekorativní omítku. Dbejte pokynů ve speciálním návodu na ošetřování podlahoviny popř.
upozornění pro materiál, který budete impregnovat.
3. Použití
CC-Baygard rovnoměrně do kříže nastříkejte na čistý koberec. Znečištěné koberce před
aplikací CC-Baygard důkladně vysajte výkonným kartáčovým vysavačem a následně
vyčistěte extrakční mokrou metodou a přípravkem CC-Koncentrát na koberce nebo CCSprüh-Ex. Optimálního obalení vlákna dosáhnete tehdy, když CC-Baygard aplikujete na
ještě vlhkou kobercovou plochu a vmasírujete jej lehce do koberce pomocí měkkého
kartáče nebo válcovým kartáčovým strojem. Koberce používejte až po důkladném
zaschnutí.
Upozornění: Během práce a po jejím dokončení se postarejte o dobré větrání prostoru.
Nevdechujte sprejovou mlhu. CC-Baygard nesmí být smíchán s jiným
čistícím prostředkem.
Spotřeba:

cca 25 ml/m²

4. Technické údaje
pH-hodnota: 6,5 (koncentrát)
Obsah látek: Obsahuje polysiloxanderivat, alkohol.
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Giscode:

GE 0 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Baygard skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu, chraňte před
mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
5.

Zajištění kvality

Deutsches Teppich-Forschungsinstitut e.V., Aachen (TFI)
Institut für Fussbodentechnik, Koblenz-Berlin
6.

Balení
500 ml - plastová lahev s rozprašovací hlavicí
5 l - plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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