
●  lakovaných parketových podlah
●  lakovaných korkových podlah
●  vícevrstvých parket (nutné provedení předběžné zkoušky)
●  PVC
●  Podlah z přírodního a umělého kamene

Upozornění:

Při použití prostředku CLEAN STRONG na lakovaných 
parketách může při jeho příliš dlouhém působení dojít k na-
rušení lakované vrstvy. Vždy je nutno provést předběžnou 
zkoušku.

Vlastnosti výrobku/ přednosti:

Čistící roztok na bázi vody, který velmi dobře odstraňuje silné 
znečištění a je velmi dobrým předpokladem pro úspěšné 
provedení prvního ošetření podlah.

●  Vysoká schopnost pro rozpouštění nečistot
●  Snadné nanášení
●  Hodnota pH ca.10
●  Bez obsahu formaldehydů

Technická data:

Druh balení:  umělohmotný kanystr, láhev
Dodávané balení:  0,75 l / 10 l
Skladovatelnost:  ca. 24 měsíců
Barva:   transparentní
Spotřeba:  20 - 100 ml/ na 10 l čisté vody



Zpracování:
1.  Nádobu před použitím řádně protřepeme.
2.  Pallmann CLEAN STRONG naneseme v množství 
     podle stupně znečištění podlahy.
3.  Do 10 l čisté vody přidáme ca. 20-100 ml pros- 
     tředku CLEAN STRONG a na podlahu takto zře- 
     děný roztok naneseme rovnoměrně mopem nebo    
     vyždímaným hadrem.
4   Necháme ca.2-5 min. působit a za vlhka kartáčem 
     následně řádně odkartáčujeme evt. 1-kotoučovou 
     bruskou s červeným nebo jemným zeleným padem 
     vymyjeme nečistoty.
5.  Uvolněné nečistoty ihned za vlhka setřeme a 
     plochu vytřeme 2x čistou vodou - vše vyždímaným 
     hadrem. Při zvlášť přilnavé nečistotě můžeme 
     postup opakovat.
6.  Pravidelná péče prodlužuje životnost podlah. Po- 
     mocí výrobku Pallmann FINISH CARE (Vollpflege) 
     podlaha nejenom optimálně chráněna, ale je i  za- 
     chována její optika. Četnost péče pomocí výrobku 
     FINISH CARE závisí na zatížení podlahy.

Důležitá upozornění:

●  Originální balení je při skladování za konstantních  
    podmínek skladovatelné minimálně 24 měsíců. 
    Nutno chránit před mrazem. Načaté balení těsně 
    uzavřít.
●  Nejlépe se zpracovává při teplotě 18 – 25 oC, 
    relativní vlhkosti vzduchu < 65%. Nižší teplota 
    a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužuje dobu 
    schnutí a naopak vyšší teplota a nižší relativní 
    vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracuje.
●  Očištěné plochy následně ošetřit výrobkem 
    Pallmann FINISH CARE. Pravidelná péče výrob- 
    kem FINISH CARE zlepšuje optiku a prodlužuje 
    životnost lakovaného povrchu.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování používejte ochranný 
krém na kůži a zajistěte dobré větrání prostoru.

Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku nevylévat do kanalizace, do vod nebo půdy. 
Umělohmotné nádoby vypláchněte vodou a podle předpisů 
o nakládání s odpady lze likvidovat jako recyklovatelný 
odpad [DSD]. Nádoby se zbytky likvidovat jako zvláštní 
odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a 
zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, 
jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby 
zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány 
nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem 
odborném posouzení staveniště a správném použití 
výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušku  
nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na 
směrnice pro nakládání od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny 
dříve vydané technické listy svou platnost.
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