
Oblast použití:

Ošetřovací prostředek k pravidelnému běžnému čištění
obkladů, dlažeb a podlahovin z přírodního kamene. Pravi-
delným používáním codex RZ 310 Pfegereiniger se zlep-
šuje vzhled. Odpuzuje nečistoty a chrání a tím prodlužu-
je životnost podlah. Použití v interiéru i exteriéru.

Vhodný pro:

� obklady a dlažby

� krytiny z jemné kameniny

� podlahoviny z přírodního kamene

� podlahoviny z umělého kamene

� betonové stavební dílce

Výhody výrobku/vlastnosti:

� ideální pro jemnou kameninu

� mimořádně jemný

� čistí bez zanechávání pruhů a šmouh

� odpuzuje nečistoty

Technická data:

Druh obalu láhev (PE)

Velikost balení 1000 ml

Skladovatelnost bez omezení

Barva transparentní

Teplota při zpracování 18 – 30 0C

Pochozí po zaschnutí

Hodnota pH ca 8,6

codex RZ 310 Pflegereiniger
Čistící prostředek k běžnému čištění obkladů a dlažeb, přírodního kamene.
Mimořádně vhodný pro jemnou kameninu.
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Příprava:

Před použitím codex RZ 310 Pflegereiniger podlahovinu
důkladně zamést a odstraňte volné nečistoty. Hrubé
nečistoty nejprve důkladně odstraňte. Zjistěte druh pod-
lahoviny a v případě pochybností proveďte před započe-
tím prací zkoušku na menší ploše.

Zpracování – bežné čištění:

1. Nádobu před upotřebením zlehka protřepat
2. Codex RZ 310 Pflegereiniger zředit v poměru 1:100

vodou
3. Plochu nutno mírně navlhčit, (ne do mokra)
4. Plochu zvlhka vytřít. Zbytkovou vlhkost nechat

vyschnout, nestírat.
5. V závislosti na stupni znečištění je možno případně

opakovat

Spotřeba: 2 ml/m2

Vydatnost: ca 500 m2

Důležitá upozornění:

� Originální balení je ve stabilním prostředí skladova-
telné bez omezení

� Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skla-
dování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

� Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlh-
kost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota
(18-300C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu
schnutí.

� Při čištění větších ploch proveďte zkoušku na menší
ploše.

� Předávkování codex RZ 310 Pfegereiniger může vést
k vytváření pruhů a ke zvýšené hladkosti povrchu.

� Pravidelné ošetřování prostředkem codex RZ 310
Pflegereiniger zlepšuje vzhled a účinek odpuzování
nečistot

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitli-
vělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dosta-
tečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:
Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodo-
vodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správ-
ném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické lis-
ty svou platnost.
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