
 

 

  
Čisticí prostředek na podlahy na vodní bázi

Čistič

CLEAN (Neutralreiniger)

Vhodný pro běžné čištění:

•   lakovaných parketových a korkových podlah
•   olejovaných a voskovaných parketových podlah
•   lakovaných a olejovaných vícevrstvých parketových 
     podlah 
•   linolea
•   PVC
•   podlah z přírodního a umělého kamene

Běžné čištění:

Dávkování: 100-200 ml/10 l vody

Vhodný pro základní čištění parketových podlah 
naolejovaných oleji Pallmann:

•   olejovaných a voskovaných parketových podlah
•   olejovaných a voskovaných vícevrstvých parketových 
     podlah 

Vlastnosti výrobku /přednosti:

Univerzální čisticí prostředek na vodní bázi. s neutrálním pH-
faktorem na veškeré druhy podlah.

•   Snadná aplikace
•   Rychleschnoucí
•   Bez obsahu rozpouštědel
•   Šetrný k pokožce
•   S neutrálním pH-faktorem
•   Bez obsahu formaldehydu
•   Není nutné rozleštění

Základní čištění:
Dávkování(1): 400 ml na 10 l vody až neředěný

(1) Poměr ředění  závisí na stupni znečištění a pohybuje se 
od 400 ml čističe Clean na 10 l vody až po neředěný výrobek. 
Přesné údaje jsou uvedeny v návodu k ošetřování pro výrobky 
řady MAGIC OIL 2K .

Technické údaje:
Druh balení: plastiková láhev a kanystr
Dodávané balení:  0,75 l a 10 l
Skladovatelnost:   ca 24 měsíců (chraňte před  
 mrazem!)
Barva:  transparentní
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Příprava podkladu:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, 
prachu, tuků, olejů nebo vosků.

Běžné čištění:

1.  Nádobu před upotřebením důkladně protřepejte.
2.  Ca 100 – 200 ml prostředku Pallmann CLEAN  
    (Neutralreiniger) zřeďte s 10 litry vody a naneste pomocí mo- 
     pu nebo hadru.
3.  Doporučujeme Vám po čištění prostředkem Pallmann 
     CLEAN (Neutralreiniger) plochu dále ošetřovat podle stupně 
     zatížení v souladu s příslušným návodem na ošetřování.
4.  Přesné intervaly čištění a ošetřování naleznete v příslušném 
     návodu na ošetřování lakovaných dřevěných podlah nebo 
     dřevěných podlah impregnovaných či naolejovaných výrobky 
     z řady Pallmann MAGIC OIL 2K  nebo SOYABASE PLUS.

Základní čištění dřevěných podlah olejovaných výrobky z řady 
MAGIC OIL 2K  a SOYABASE PLUS:

1.  Nádobu před upotřebením důkladně protřepejte.
2.  Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) dávkujte podle stupně 
znečištění.
3.  Dávkování v rozmezí 400 ml čističe na 10 l vody až neře- 
     děný. Impregnovaný povrch musí být nasáklý (ne mokrý).
4.  Vhodným mopem, kartáčem nebo talířovou bruskou 
     (červený/jemný zelený pad ) odstraňte z podlahy zavlhka  
     nečistoty.
5.  Po skončení základního čištění podlahu vždy bezpodmíneč- 
     ně setřete čistou vodou.
6.  Nářadí po použití umyjte vodou.
7.  Po základním čištění je nutno obnovit naolejování parket 
     stejným olejo-voskovým přípravkem (řada MAGIC OIL 2K/ 
     SOYABASE PLUS).
8.  Přesné pokyny pro čištění a návazné ošetřování jsou uvede- 
     ny v návodu na ošetřování dřevěných podlah naolejovaných 
     výrobky Pallmann.

Důležité informace:

•  Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchová- 
    vat nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité 
    obaly těsně uzavřete.
•  Čerstvě nalakované plochy se mohou čistit prostředkem 
    Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) nejdříve za 8 dní.
•  Plochy čerstvě impregnované prostředkem SOYABASE 
    PLUS se mohou čistit prostředkem 
   Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) nejdříve za 4 dny, plochy 
    impregnované výrobky z řady MAGIC OIL 2K nejdříve za 
   12 hodin.
•  Pravidelné ošetřování prostředky Pallmann  zlepšuje vzhled a 
    zvyšuje životnost impregnovaného povrchu.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

Výrobek není hořlavý. Doporučujeme při práci vždy 
používat ochranný krém a větrat prostory, v nichž je 
výrobek aplikován.

Likvidace:
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Řádně vyprázdněné 
plastové obaly vypláchněte trochou vody a předejte v souladu s místními předpisy 
k likvidaci jako recyklovatelné obaly [DSD]. Obaly se zbytkem obsahu 
a zbytky výrobku likvidujte, pokud je to vůbec nutné, jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci 
jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem 
a různé podmínky na staveništích a při aplikaci. Kvalita vaší práce proto závisí na 
vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku.V případě 
pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. 
Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny starší technické listy svou 
platnost.

CLEAN (Neutralreiniger)


