CLEAN (Neutralreiniger)
Čistiaci prostriedok na podlahy na vodnej báze
Vhodný pre bežné čistenie:
•
lakovaných parketových a korkových podláh
•
olejovaných a voskovaných parketových podláh
•
lakovaných a olejovaných viacvrstvových parketových
podláh
•
linolea
•
PVC
•
podláh z prírodného a umelého kameňa
Bežné čistenie:
Dávkovanie: 50-100 ml/5 l vody

Vhodný pre základné čistenie parketových podláh naolejovaných
olejmi Pallmann:
•
olejovaných a voskovaných parketových podláh
•
olejovaných a voskovaných viacvrstvových parketových
podláh

Vlastnosti výrobku/ prednosti:
Univerzálny čistiaci prostriedok na vodnej báze s neutrálnym pH
faktorom na všetky druhy podláh.
•
•
•
•
•
•
•

Ľahká aplikácia
Rýchloschnúci
Bez obsahu rozpúšťadiel
Šetrný k pokožke
S neutrálnym pH faktorom
Bez obsahu formaldehydu
Nie je nutné rozleštenie

Základné čistenie:
Dávkovanie1: 400 ml na 10 l vody až neriedený
(1) Pomer riedenia závisí od stupňa znečistenia a pohybuje sa od
400 ml čističa Clean na 10 l vody až po neriedený výrobok. Presné
údaje sú uvedené v návode na ošetrovanie pre výrobky rady
MAGIC OIL 2K.

Technické údaje :
Druh balenia :
Dodávané balenie:
Skladovateľnosť :

plastiková fľaša a kanister
0,75 l a 10 l
24 mesiacov ( chráňte pred mrazom)

Farba :

transparentná

CLEAN ( Neutralreiniger)
Príprava podkladu:
Pomocou mopu, metličky alebo vysávača zbavte podlahu nečistôt,
prachu, tukov, olejov alebo voskov.
Bežné čistenie:
1. Nádobu pred spotrebovaním dôkladne pretrepte.
2. Cca 100 -200 ml prostriedku Pallmann CLEAN (Neutralreniger)
zrieďte s 10 litrami vody a naneste pomocou mopu alebo handry.
3. Odporúčame Vám po čistení prostriedkom Pallmann CLEAN
(Neutralreniger) plochu ďalej ošetrovať podľa stupňa zaťaženia
v súlade s príslušnými návodom na ošetrovanie.
4. Presné intervaly čistenia a ošetrovania nájdete v príslušnom
návode na ošetrovanie lakovaných drevených podláh alebo
drevených podláh impregnovaných či naolejovaných výrobkami
Pallmann.

Základné čistenie drevených podláh olejovaných výrobkami
Pallmann
1. Nádobu pred použitím dôkladne potrepte.
2. Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) dávkujte podľa stupňa
znečistenia.
3. Dávkovanie v rozmedzí 400 ml čističa na 10 l vody až
neriedený. Pomocou mopu alebo handry rovnomerne
navlhčite povrch a nechajte 2-5 minút preschnúť.
Impregnovaný povrch musí byť nasiaknutý (nie mokrý).
4. Vhodným mopom, kartáčom alebo tanierovou brúskou
(červený/jemný zelený pad) odstráňte za vlhka z podlahy
nečistoty.
5. Po skončení základného čistenia podlahu vždy
bezpodmienečne zotrite čistou vodou.
6. Náradie po použití umyte vodou.
7. Po základnom čistení je nutné obnoviť naolejovanie
parkiet rovnakým olejo-voskovým prípravkom (rada
MAGIC OIL)
8. Presné pokyny pre čistenie a následné ošetrovanie sú
uvedené v návode na ošetrovanie drevených podláh
naolejovaných výrobkami Pallmann.

Dôležité upozornenia:
•
•
•

•

Originálne balenie sa dá pri skladovaní v miernom chlade
uchovávať najmenej 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom.
Už použité obaly tesne uzatvorte.
Čerstvo nalakované plochy sa môžu čistiť prostriedkom
Pallmann CLEAN (Neutralreiniger) najskôr za 8 dní.
Plochy čerstvo impregnované prostriedkom SOYABASE
PLUS sa môžu čistiť prostriedkom Pallmann CLEAN
(Neutralreiniger) najskôr za 4 dni, plochy impregnované
výrobkami z rady MAGIC OIL 2 K najskôr za 12 hodín.
Pravidelné ošetrovanie prostriedkami Pallmann zlepšuje
vzhľad a zvyšuje životnosť impregnovaného povrchu.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:
Výrobok nie je horľavý. Odporúčame pri práci vždy používať
ochranný krém a vetrať priestory, v ktorých bol prostriedok
aplikovaný.
Likvidácia:
Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy.
Poriadne vyprázdnené plastové obaly vypláchnite trochou vody
a podajte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu ako
recyklovateľné obaly (DSD). Obaly so zvyškom materiálu a zvyšky
výrobku likvidujte, pokiaľ je to vôbec nutné, ako zvláštny odpad.
Tieto informácie sú založené na našich skúsenostiach
a starostlivom skúmaní. Každá stavba realizácia je však iná, má
iné klimatické či materiálové podmienky.
Je preto potrebné prácu prispôsobiť týmto podmienkam.
V prípade pochybností urobiť text alebo konzultovať s technikom.

