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Informace o produktu

CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek

Strojové
základní
čištění

Manuální
základní
čištění

1. Popis produktu
Šetrný speciální základní čistící přípravek pro odstraňování zbytků starých ochranných
vrstev a polymerových disperzí z vodovzdorně uzavřených dřevěných a korkových
podlah. Je vhodný také pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných nebo
korkových podlah.
2. Oblasti použití
Lakované, olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy. Dbejte na doporučení ve
speciálním návodu pro konkrétní podlahovinu.
3. Použití
Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. U lakovaných podlah naneste neředěný CCIntenzivní čistič na dřevo a korek širokým mopem na podlahu tak, aby se netvořily
"loužičky". Nechejte asi 10 minut působit a pomocí ručního CC-Padmeister s jemným
bílým padem ochrannou vrstvu uvolněte. U větších ploch použijte jednokotoučový rotační
stroj CC-SRP s bílým padem. Na olejovaných nebo voskovaných podlahách zřeďte CCIntenzivní čistič na dřevo a korek v poměru 1:1 až 1:3 s vodou a čištění provádějte bez
jakékoliv doby působení, tzn. bezprostředně po nanešení roztoku. Rozpuštěné nečistoty
okamžitě a zcela odstraňte vysavačem na vodu (např. CC-Extraktor), výjimečně mohou
být použity suché savé hadry nebo mopy. Následně plochu přečistěte v čisté vodě
namočeným, dobře vyždímaným hadrem.
Upozornění: Plochu čistěte vždy po úsecích. Práce provádějte pokud možno ve dvou
osobách, přičemž jedna osoba uvolňuje nečistoty a druhá je ihned odsává
nebo odstraňuje. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nábytek, lišty, dveře)
nesmí přijít s čistícím přípravkem do styku. Zkontrolujte nejprve, zda nejsou
na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry.Kovové plochy, přechodové profily
apod. před prováděním základního čištění oblepte.
Dřevo a korek mohou v oblasti spojů nasávat vodu a tím změnit svoji formu
(obzvlášť u podlah z bukového dřeva). Delší doba působení na nátěry
provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných
skvrn. Proto bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu
nenechejte nikdy delší dobu mokrou.
Spotřeba:

2
3-5 litrů na 100 m (koncentrace 1:1 až 1:3)
10-15 litrů na 100 m2 (neředěný)
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4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:
Giscode:

cca 7,5 (koncentrát)
méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově
aktivní látky. Obsahuje parfémy, LIMONENE, rozpouštědla.
GG 0 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek podléhá zákonu o chemických látkách a je označen
upozorněním na nebezpečí „Hořlavý“. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a
chladnu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
5. Zajištění kvality
Institut für Fussboden- und Raumausstattung Richard A. Kille, Köln (IFR)
6. Balení
750 ml - plastová láhev
5 l - 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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