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Cleaner                       
Čistící prostředek
 
VLASTNOSTI VÝROBKU 
• Neutrální čistící prostředek speciálně vyvinutý pro čištění     
   olejovaných a lakovaných dřevěných podlah 
• Neobsahuje organická rozpouštědla nebo pigmenty a je    

  šetrný k životnímu prostředí 
• Je vhodný na všechny omyvatelné povrchy, jako je  
  PVC, linoleum, vinyl, natřené a lakované povrchy,  
  kámen, laminát, dlažba, sklo, porcelán atd. 
•  Arboritec Cleaner v rozprašovači je určen k přímému  
  použití a není třeba jej ředit. 
 

PŘÍPRAVA 
Denní čištění dřevěných podlah provádějte suchou cestou - 
suchým mopem nebo vysavačem. Odstraňte všechny 
nečistoty, které by mohly poškrábat povrch. 


APLIKACE 
Cleaner v rozprašovači nastříkejte přímo na podlahu a 
rozetřete mopem z mikrovlákna. 
Cleaner koncentrát zřeďte dle instrukcí viz. Technické údaje. 
Poté podlahu pečlivě vytřete vlhkým mopem. Následné 
opláchnutí podlahy není nutné.  
Upozornění: Nikdy nelijte vodu přímo na dřevěné nebo 
laminátové podlahy, používejte vlhký hadřík nebo mop a   
všechny mokré skvrny ihned odstraňte. 
 

ÚDRŽBA 
Čištění dřevěných podlah provádějte suchou cestou - suchým 
mopem nebo vysavačem. Mokré čištění provádějte pomocí 
Cleaner v rozprašovači. Po každých 5 mokrých čištěních 
pomocí Cleaner v rozprašovači ošetřete olejované podlahy 
pomocí podlahového mýdla Oil Refresher (zředěného 
studenou vodou, max.20°C). Známkám opotřebení 
olejovaných podlah zabráníte použitím čistícího a pečujícího 
oleje Satin Oil. 
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Cleaner není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo  
životní prostředí. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, 
která jsou běžná při zacházení s  chemikáliemi. Další 
informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Složení:  mastný alkohol etoxylovaný  

pH:  cca 7    
Ředění:    (neplatí pro Cleaner v rozprašovači) 

  Olejované podlahy: 1:200, 5ml do 1l      

 vody(20°C) 

 

 Lakované podlahy: 1:100, 10ml do 1l vody 

(30°C)  

Silně zašpiněné lakované podlahy: 1:20, 50ml do 

1l vody(30°C) 

Skladovatelnost: 5 let od data výroby v originálním     

   uzavřeném balení.         
Balení:  10x0,75l plastová lahev (Cleaner rozprašovač) 

6x1l plastový kanystr (koncentrát) 

 
Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem. 
 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
V případě dalších dotazů se obracejte technickou podporu 
firmy : info@frypo.cz. 

 

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.  
 
 

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na 
standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. 
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího  oznámení. 


