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RZ 151 TURBO AKTIV GRUNDREINIGER
speciální základní čisticí prostředek

Vysoce aktivní speciální čisticí prostředek k odstraňování mnohavrstvých a mnohaletých ošetřova-
cích vrstev na polymerní bázi, které nelze, nebo jen obtížně či částečně, odstranit běžným základ-
ním čisticím prostředkem. Určeno pro profesionální zpracovatele z oboru.

Použití:
 • na veškeré elastické podlahoviny odolné vodě, linoleum, PVC, CV, polyolefin kaučuko- 

   vé podlahoviny, přírodní a umělý kámen. Na podlahové krytiny ve výrobě nebo dodateč-  
   ně opatřené ochranou PUR vrstvou  
   pH: ca 10,5

Číslo výrobku Velikost  balení Přep. jedn./ karton St. lesku Vydatnost

073313 10 L 1 - 175 m2 

ElAsTIcKé pODlAhOVINy | ošetřoVání Podlah

RZ 171 TURBO pROTEcT plUs
dvousložkový lak

Matný dvousložkový lak na bázi vody pro extrémně dlouhodobou ochranu elastických podlahovin při 
nové pokládce nebo jejich renovaci. Vytváří velmi elastický, vysoce zátěžový ochranný film s velmi 
dobrou odolností proti mechanickému a chemickému namáhání, rovněž s velmi dobrou odolností 
proti UV záření.

Použití:
 • na hladké a lehce strukturované podlahoviny z PVC, CV, pryže, linolea a na podlahovi- 

   ny s povrchovou PU úpravou z výroby  
   pH: 7,2 - 7,8

   GISCODE W2/DD+

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton St. lesku Vydatnost

065731 4 L + 1 L 1 mat obytné prostory: 100m2

objektové prostory: 50m2

RZ 170 TURBO pROTEcT ZERO
dvousložkový lak

Dvousložkový lak bez obsahu rozpouštědel pro extrémně dlouhodobou ochranu elastických podla-
hovin. Vytváří velmi elastický, vysoce zátěžový ochranný film s vysokou odolností proti chemikáliím. 
Rychlé zpracování, stačí pouze jeden nátěr.

Použití:
 • na elastické podlahoviny z PVC, CV, linolea a pryže s hladkým resp. lehce strukturova- 

   ným povrchem, stejně jako na elastické podlahoviny povrchově upravené PU vrstvou z 
   výroby

    pH: 7,2-7,8 
   GISCODE W1/DD

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton St. lesku Vydatnost

055969 5 L+ 0,5 L 1 extramat obytné prostory: 100m2

objektové prostory: 50m2

BEZ 
RoZPoUštĚdel

VyDATNOsT100 m 2

noVá  REcEpTURA



ElAsTIcKé pODlAhOVINy | pRO lINOlEUM s pUR OchRANOU

RZ 150 GRUNDREINIGER
základní čisticí prostředek

Alkalický základní čisticí prostředek pro odstraňování zatvrdlého znečištění, vrstev ošetřovacích prostředků  
a zbytků lepidel na elastických podlahovinách.

Použití:
 • na elastické krytiny z PVC, CV, pryže, přírodního a umělého kamene  

   pH: 10,8  
   GISCODE GG 20

Číslo výrobku Vel. balení Přep. jednotka/karton St. lesku Výrobek Vydatnost Vydatnost základní čištění

055440 800 ml 15 -  RZ 150 Grundreiniger 800 ml 200m2 20m2

055441 10 L 2 - RZ 150 Grundreiniger 2500m2 250m2

RZ 161/162 elaStic Siegel
ochranná emulze na elastické podlahoviny (lesk/polomat)

Speciální ošetřovací prostředek zušlechtěný polyuretanem pro vysoké nároky při péči o elastické podlahoviny. 
RZ 161 je v provedení lesk (glänzend), RZ 162 je v provedení polomat (seidenmatt)

Použití:
 • na elastické krytiny z PVC, pryže, přírodního a umělého kamene 
    pH:8,9 
   GISCODE GG 20

RZ 181 ElAsTIc WIschpflEGE
čisticí prostředek na elastické podlahoviny

Vysoce účinný speciální prostředek pro běžné čištění a čištění elastických podlahovin ošetřených prostředkem 
RZ 161/162 Elastick Siegel, včetně podlah s PU/PUR povrchovou úpravou z výroby. Pro čištění po ukončení 
stavebních prací.

Použití:
 • na všechny elastické podlahové krytiny opatřené z výroby PU povrchovou vrstvou, stejně tak i podlah, 

   které jsou ošetřené výrobkem RZ 161/162 Elastic Siegel 
    pH: 6,5
    GISCODE GU 50

Číslo výrobku Vel. balení Přep. jedn./karton St. lesku Výrobek Vydatnost* Vydatnost základní čištění

055442 800 ml 15 lesk  RZ 161 Elastic Siegel 15 m2 -

055443 10 L 2 lesk  RZ 161 Elastic Siegel 200 m2 -

055444 800 ml 15 polomat RZ 162 Elastic Siegel 15 m2 -

055445 10 L 2 polomat RZ 162 Elastic Siegel 200 m2 -

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn. / karton St. lesku Výrobek Vydatnost

055448 800 ml 15 - RZ 181 Elastic Wischpflege 750 m2

055449 10 L 2 - RZ 181 Elastic Wischpflege 9500 m2
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*Vydatnost pro 1 vrstvu



ElAsTIcKé pODlAhOVINy | ošetřoVání Podlah

RZ 182 BAUschlUssREINIGER
čisticí prostředek po ukončení stavebních prací

Hotový čisticí prostředek pro odstraňování zbytků materiálů vyplývající z výroby podlahovin a nečistot vzniklých 
při pokládce. Prostředek s velmi silnými čisticími účinky, přitom šetřící podlahovinu, nezanechávající šmouhy a 
odpovídající předpisům normy VOB DIN 18365.
Použití:
 • elastické podlahoviny, lakované podlahoviny, laminát, 10 L balení hotového výrobku – žádné smí-  

   chávání složek nutné
 • rychlá doba schnutí, nezanechává šmouhy po tazích, bez následného vytírání 
    pH: 7,5
    GISCODE: GU 50

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton St. lesku Vydatnost

069609 10 L 1 - 200 m2

 Stop škrábancům
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RZ 165 BODENsANIERER
čistici a sanační prostředek na elastické a tvrdé podlahoviny

Speciální čisticí prostředek k následné péči a sanaci ochranné vrstvy (filmu) ošetřovacího prostředku pro větši-
nu elastických a tvrdých podlahovin
Použití:
 • na elastické podlahoviny, na lakované parkety, dřevo, korek, kamenné podlahy, dlažbu,
    umělý kámen, PU/EP povrchy, vápenec, sklo a keramiku
    pH: 8,8
    GISCODE GE 0

RZ 173 REfREshER
olejová opravná retuš 
Olej k optickému retušování lokálních škrábanců na vinylových-designových podlahách, 2složková, rychle 
tvrdnoucí sada olejového renovačního prostředku k retušování lehkého poškrábání vinylových designových pod-
lahovin ošetřených pomocí zušlechtěných PU z výroby resp. dodatečně 2složkovou PU vrstvou. Stupeň lesku 
povrchu podlahoviny není prostředkem po jeho zaschnutí nijak dotčen, případně jen zcela zanedbatelně. Proto 
možnost lokálních oprav. (V případě vysoce lesklých podlah nebo výrazně matných se lehká změna stupně lesku 
může občas vyskytnout).
Použití:
 • vinylové-designové podlahové krytiny, na všechny podlahové krytiny opatřené prostředkem  

   RZ Turbo Protect, dřevěné podlahy olejované 2K oleji, ostatní vinylové podlahové krytiny a linoleum  
   z výroby opatřené povrchovou úpravou (provést předběžnou zkoušku na skrytém místě)

Číslo výrobku Vel. bal. / sada Přep. jedn./ karton Vydatnost Výrobek

069809 100 ml (80 ml + 20 ml) 1 80-100 m2 RZ 173 Refresher

RZ 190 BODEN flEcKENlösER
odstraňovač skvrn z podlahovin

Speciální kombinovaný odstraňovač na lepidla, skvrny a nečistoty. Prostředek pro vysoce výkonné odstraňování 
zatvrdlých skvrn, zbytků barev a lepidel a starých vrstev ošetřovacích prostředků (polymerních disperzí) z elas-
tických podlahovin, parket, laminátu a kamenných podlah.
Použití:
 • na elastické podlahoviny, parkety, laminát, kamenné podlahy a povrchy z umělých hmot
    pH: 7,3  
    GISCODE GU 50

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton Výrobek Vydatnost

055439 500 ml 20 RZ 190 Boden Fleckenlöser 15 m2

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton St. lesku Vydatnost

055450 500 ml 20 - 25 m2
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ElAsTIcKé pODlAhOVINy | PRo  PříRodní linoleUm

RZ 280 lINO WIschpflEGE
ošetřovací prostředek na linoleum

Vysoce účinný ošetřovací prostředek pro běžné čištění všech krytin z linolea.

Použití:
 • na všechny krytiny z linolea
 • čistí a ošetřuje zároveň
 • obsahuje vysoce účinné ošetřovací komponenty
 • vytváří ochranný film odpuzující nečistoty 

   pH: 8,6
    GISCODE GU 0

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton Vydatnost Výrobek

055457 800 ml 15 400 m2 RZ 280 Lino Wischpflege

055458 10 L 2 5000 m2 RZ 280 Lino Wischpflege

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn./ karton St. lesku Výrobek Vydatnost*  Vydatnost zákl. čištění

055453 800 ml 15 lesk  RZ 260 Lino Siegel 15 m2 -

055454 10 L 1 lesk RZ 260 Lino Siegel 200 m2 -

055455 800 ml 15 polomat RZ 261 Lino Siegel 15 m2 -

055456 10 L 2 polomat RZ 261 Lino Siegel 200 m2 -

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn. / karton Výrobek Vydatnost zákl. čištění Vydatnost*

055451 800 ml 15 RZ 250 Lino Grundreiniger 40 m2 200 m2

055452 10 L 2 RZ 250 Lino Grundreiniger 500 m2 2500 m2

RZ 260/261 lino Siegel
ochranná impregnace na linoleum

Speciální impregnace vytvářející ochrannou vrstvu a pro základní ošetření všech krytin z linoea. RZ 260 je v prove-
dení lesk (glänzend). RZ 261 je v provedení polomat (seidenglänzend)

Použití:
 • na všechny krytiny z linolea 

   pH: 8,5
    GISCODE GG 20

RZ 250 lINO GRUNDREINIGER
základní čisticí prostředek na linoleum

Speciální čisticí prostředek pro šetrné a účinné odstranění vrstev a filmu z ošetřovacích prostředků na linoleum.

Použití:
 • na všechny krytiny z linolea
    pH: 10,8
    GISCODE GG 20

*Vydatnost čištění po ukončení stavebních prací

*Vydatnost pro 1 vrstvu



textilní PodlahoViny | ČaloUnĚný nábytek

RZ 450 hAUpTREINIGER AIRfREsh
prostředek na základní čištění koberců a čalounění

Čisticí koncentrát pro základní čištění koberců, kobercových podlah a 
čalounění pomocí mokrého RZ kobercového čistícího systému (tzv. RZ 
Teppichwasch-System).
Použití:
 • na koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek ze 

   syntetických vláken
    pH: 9
    GISCODE GT 10

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

St. 
lesku

Výrobek Vydatnost

055429 800 ml 15 -  RZ 450 Hauptrei-
niger Airfresh

65 m2

055433 2,5 L 4 -  RZ 450 Hauptrei-
niger Airfresh

200 m2

055434 10 L 2 -  RZ 450 Hauptrei-
niger Airfresh

800 m2

RZ 460 fAsERschUTZ
ochranná impregnace na koberce a čalounění

Nečistoty odpuzující stabilizační impregnace pro kobercová vlákna a vlákna čalounění po  
základním vyčištění pomocí mokrého RZ kobercového čisticího systému (tzv. RZ Teppichwasch-
-System).

Použití:
 • na koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek ze syntetických vláken a vlny 

   pH: 7  
    GISCODE GT 0

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn./ arton Výrobek Vydatnost

055430 500 ml 20 RZ 440 Faserschutz 20 m2

055435 2,5 L 4 RZ 440 Faserschutz 100 m2
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RZ 440 VORREINIGER
prostředek na předčištění koberců a čalounění

Speciální čisticí prostředek na předběžné ošetřování frekventovaných míst a skvrn před čištěním  
pomocí mokrého RZ kobercového čisticího systému (tzv. Teppichwasch-System) nebo RZ Carpet suchého  
čisticího systému (tzv. RZ Trockenreinigungs-System).

Použití:
 • na koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek ze syntetických vláken a vlny
    pH: 7,0
    GISCODE GT 0

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn./karton Výrobek Vydatnost

055428 500 ml 20 RZ 440 Vorreiniger 20 m2

055432 2,5 L 4 RZ 440 Vorreiniger 100 m2



RZ 490 flEcKENGREIfER
odstraňovač skvrn

Vysoce účinný odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem. Odstraňuje vodou rozpustné a anorganické skvrny a fleky 
na kobercích, kobercových podlahách (syntetická vlákna a vlna), čalounění a textíliích.

Použití:
 • krev 
 • cola
 • fixy
 • moč
 • červené víno
 • rez
 • čaj  

• pivo
 • vejce 
 • trávu
 • kávu
 • červenou řepu  

• omáčky a jiné

Vlastnosti:
 • s aktivním kyslíkem  

• bez agresivních přísad 
   pH: 6   

    GISCODE GT 0

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn./karton Výrobek Vydatnost

055428 250 ml 20 RZ 440 Vorreiniger 10 - 150 aplikací

RZ 491 flEcKENhAMMER
odstraňovač skvrn

Velmi silný odstraňovač skvrn s výjimečnou rozpustnou schopností. Efektivně odstraňuje skvrny rozpustné v tuku. 
Odstraňuje skvrny a fleky:

Použití:
 • tuk 
 • asfalt
 • laky
 • razítkovou barvu
 • vosk  

• čokoládu
 • žvýkačku
 • lepidlo
 • propisovací tužku  

• inkoust
 • margarín a jiné

Vlastnosti:
 •  působí velmi rychle 
 •  výjimečná rozpustná síla
     GISCODE GT 0

Číslo výrobku Velikost balení Přep. jedn./karton Výrobek Vydatnost

055712 200 ml 20 RZ 491 Fleckenhammer/ 200 ml 50 - 100 aplikací

textilní PodlahoViny | odStRaŇoVaČe SkVRn
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ČiSticí StRoje | PříSlUšenStVí 

RZ cARpET REINIGUNGsMAschINE TM 3
kartáčový čisticí stroj na koberce

Robustní čisticí stroj se dvěma protisměrně rotujícími kartáčovými válci. Pracovní šířka 25 cm - ideální pro 
čištění schodů. Doplňkový záchytný box zpětně shromažďuje vykartáčovaný prášek RZ 452 Carpet Pulver.

technická data:
 •  pracovní šířka: 25 cm
 •  počet otáček kartáčů: 400 ot./min.
 •  motor: 230 V/50 Hz

Číslo výrobku Výrobek Přep. jedn./ karton

052080 RZ Carpet Reinigungsmaschine TM 3 1

052082 RZ záchytný box TM 3 2

052084 RZ kartáč jemný (černý) 2

052085 RZ kartáč středně tvrdý (bílý) 2

052086 RZ kartáč tvrdý (hnědý) 2
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RZ 452 cARpET pUlVER
čisticí prášek na koberce do přístroje RZ Carpet

Vysoce aktivní čisticí prášek pro suché čištění kobercových podlah pomocí čisticího stroje 
RZ Carpet (tzv. RZ Trockenreinigung-System).

Použití:
 •  na koberce a kobercové podlahy ze syntetických vláken, vlny
                  GISCODE GT 0

Číslo výrobku Vel. bal. Přep. jedn./ karton Výrobek Vydatnost

055436 1 kg 15 RZ 452 Carpet Pulver 20 m2

055437 11 kg 1 RZ 452 Carpet Pulver 250 m2



ČiSticí StRoje | PříSlUšenStVí 

RZ BODENpROfI
jednokotoučový čisticí stroj

Mimořádně snadno ovladatelný jednokotoučový stroj s minimálními vibracemi pro efektivní 
práce spojené s čištěním a ošetřováním ploch. Součástí je unášecí talíř. Díky různým 
padům z příslušenství je tento stroj možno použít na všechny druhy podlahovin.

technická data:
 •  celkový výkon: 1600 W/ 230 V
 •  počet otáček: 1450 ot./min.
 •  pracovní šířka: 33 cm
 •  délka kabelu: 7,5 m
 •  hmotnost: 12 kg
 •  motor: 230 V/50 Hz

Číslo výrobku Výrobek Přep. jedn./ karton

052091 RZ Bodenprofi 1

052092 RZ speciální kartáč na drhnutí 1

052093 RZ Garnpad 1

052094 RZ polírovací pad - zelený 10

052095 RZ polírovací pad - bílý 10

RZ TEppIchWAschMAschINE TURBO Xs
čisticí stroj s odsáváním pro mokré čištění

Vysoce výkonný rozprašovací čisticí stroj s odsáváním pro RZ systém mokrého čištění 
koberců (tzv. RZ Teppichwasch-System). Tímto strojem se pod tlakem vstřikuje do vlasu 
koberce speciální čisticí prostředek a zároveň opět odsává. Špína, nečistoty a bakterie 
se rozpouští a vyplaví. Výrobky pro použití v tomto stroji jsou uvedeny v kapitole: Textilní 
podlahoviny.

technická data:
 •  systém zdvojené nádrže: obsah ca 7 l
 •  výkon sacího motoru: 1380 W/ 2300 WS
 •  vstřikovací čerpadlo: 40 W, tlak vstřikování 1 bar
 •  výkon čerpadla: 1,0 l/min.
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Číslo výrobku Výrobek Přep. jedn./ karton

052074 RZ Teppichwaschmaschine Turbo XS 1

052077 RZ hubice na čalounění Turbo XS 1

052079 RZ nástavec na tvrdé plochy Turbo XS 1

hloubkové čištění koberců a textilních podlahovin

Koberce a textilní podlahoviny výrazným způsobem přispívají k příjemnému prostředí v míst-
nostech a čistý koberec je nejenom krásný, ale i elegantní.

Avšak časem se každý koberec ušpiní. Pravidelným vysáváním vysavačem jsou odstraněny 
pouze volné nečistoty a prach z povrchu, ale hluboko ve vláknech pevně ulpělé nečistoty 
zůstávají.  Tyto nečistoty nejenom že poškozují vlákno, ale jsou i živnou půdou pro plísně a 
bakterie. Tuto špínu prostým vysáváním z koberce neodstraníme.

Proto, nejenom pro krásný vzhled koberců či textilních podlahových krytin a jejich hygienickou 
čistotu, ale i pro prodloužení jejich životnosti doporučujeme pravidelně provádět systémové 
hloubkové mokré čištění (tzv. RZ Teppichwasch-System): RZ 440 Vorreiniger (předčištění) 
– RZ 450 hauptreiniger airfresh (základní čištění) – RZ 460 Faserschutz (ochranná impreg-
nace vláken).



pARKETy | dřeVo | KORKOVé pODlAhy

RZ 351 pARKETT GRUNDREINIGER
základní čisticí prostředek na parkety na bázi vody

Čisticí prostředek na bázi vody k odstraňování znečištěných 
ochranných vrstvev, pro lakované parketové a korkové 
podlahy
Použití:
 • odstraňuje nečistoty, olej, mastnoty a  

   zbytky lepidel, rychle a účinně
 • odstraňuje všechny staré zbytky 

   ochranného filmu 
 • odstraňuje staré vrstvy ochranného filmu
 •   na lakované parketové, dřevěné  

   a korkové podlahy
    pH: 10,5     GISCODE GG 30

Číslo 
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
 karton

Vydat-
nost

Vydatnost čištění po ukon-
čení stavebních prací

062640 800 ml 15 400 m2 4000 m2

RZ 381 pARKETT WIschpflEGE
ošetřovací prostředek na parkety

Vysoce účinný ošetřovací koncentrát k běž-
nému čištění lakovaných parketových, dře-
věných a korkových podlah. Nevytváří žádné 
vrstvy a zvyšuje stabilitu chůze.

Použití:
 •  na lakované parketové,  

    dřevěné a korkové podlahy
     pH: 9 

    GISCODE GU 40

RZ 360 pARKETT pflEGE sIEGEl
ošetřovací impregnace na parkety, lesk

Vysoce účinná syntetická disperze pro prvot-
ní a běžné ošetřování. Rychlým vytrzením 
vytváří na povrchu podlahy rovnoměrný film. 
Ochranný film na bázi vody působí i při vel-
kém zatížení. Vydatnost v 1 vrstvě. 
Použití:
 •  na lakované parketové,  

    dřevěné a korkové podlahy
     pH: 8,6  

    GISCODE GE 20

Číslo 
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
karton

St. 
lesku

Výrobek Vydat-
nost

055426 800 ml 15 lesklý RZ 360 Parkett  
Pflege Siegel

15 m2

055427 10 L 2 lesklý RZ 360 Parkett  
Pflege Siegel

200 m2

RZ 361 pARKETT pflEGE sEIDENMATT
ošetřovací impregnace na parkety, polomat

Prostředek v hedvábném matu pro 
prvotní ošetření, zlepšuje vzhled a 
prodlužuje životnost podlah 
Použití:
 •  vytváří špínu odpuzu- 

    jící a odolnou  
    ochrannou vrstvu (film)

 •  chrání a ošetřuje
 •  na lakované parketo 

    vé, dřevěné a korkové   
    podlahy 

     pH: 8,5  GISCODE GE 10         Vydatnost v 1 vrstvě

Číslo  
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
karton

Výrobek Vydatnost

062638 800 ml 15 RZ 361 Parkett  
Pflege seidenmatt

80 m2

062639 10 L 1 RZ 361 Parkett  
Pflege seidenmatt

950 m2 

Číslo 
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
karton

Výrobek Vydatnost

055459 800 ml 15 RZ 381 Parkett 
Wischpflege

1000 m2

055460 10 L 2 RZ 381 Parkett 
Wischpflege

12500 m2

RZ 380 hOlZBODENsEIfE
mýdlový přípravek na dřevěné podlahy

Čistící koncentrát na bázi vody s vysoce kvalitními  
rostlinnými oleji pro běžné čištění a ošetřování olejova-
ných a voskovaných parketových, dřevěných a korko-
vých podlah.

Použití:
 •  na olejované a voskované parketové, 

    dřevěné a korkové podlahy 
    pH: 9,2

     GISCODE GU 50

Číslo  
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
karton

Výrobek Vydatnost

055461 800 ml 15 RZ 380  
Holzbodenseife

800 m2

RZ 382 lAMINAT WIschpflEGE
ošetřovací prostředek na laminátové podlahy

Vysoce koncentrovaný ošetřovací přípravek pro  
základní čištění bez zanechání šmouh.

Použití:
 •  na všechny laminátové podlahy 

    pH: 9,9  
     GISCODE GU 50

Číslo  
výrobku

Vel. 
bal.

Přep. jedn./ 
karton

Výrobek Vydatnost

055462 800 
ml

15 RZ 382 
 Laminat Wischpflege

1000 m2

10
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OBKlADy | dlažby | PříRodní kámen

cODEX RZ 110 INTENsIVREINIGER
intenzivní čisticí prostředek k odstranění hrubých 
nečistot

Speciální intenzivní čisticí prostředek na bázi vody 
k odstraňování hrubých nečistot a starých vrstev 
prostředků běžného ošetřování ze všech druhů 
obkladů a dlažeb, z přírodního a umělého kame-
ne, stejně jako z betonových stavebních dílců. Pro 
čištění po ukončení stavebních prací a intenzivní 
základní čištění.
Použití:
 • na přírodní a umělý kámen, betonové  

   stavební dílce 
   pH: 10,8    GISCODE GE 20

*Vydatnost čištění po ukončení stavebních prací

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydatnost

055463 1 L 12 codex RZ 110 
Intensivereiniger

50 / 500 m2

cODEX RZ 120 ZEMENTschlEIERENTfERNER
prostředek k odstraňování cementových závojů a výkvětů

Vysoce aktivní koncentrát k odstraňování cemen-
tových závojů po ukončení stavebních prací, pro 
základní čištění. Odstraňuje nejenom cementové 
závoje a výkvěty, ale i vápenné zbytky a zbytky malt, 
stejně jako rez a zabarvení rzí.
Použití:
 • na přírodní kámen, obklady a dlažby,  

   cotto, kabřincové obklady, jemnou  
   kameninu, které jsou odolné kyselinám

                 pH: < 1  
   GISCODE GS 80

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydatnost

055464 1 L 12 codex RZ 120  
Zementschleierentferner

20 m2

cODEX RZ 230 NATURsTEINsIEGEl
ochranný prostředek tvořící film odpuzující nečistoty a vodu

Prostředek tvořící ochranný film odpuzující nečisto-
ty a vodu. K prvnímu ošetření všech neošetřených 
ploch z přírodního i umělého kamene, betonových 
stavebních dílců.

Použití:
 • na přírodní a umělý kámen, betonové 

   stavební dílce, mramor, vápenec, 
   obklady, dlažbu, cotto a jemnou   
   kameninu a korkové podlahy

    pH: 9,1
    GISCODE GG 20

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydat. 
zákl. čištení

Vydat-
nost*

055465 1 L 12 codex RZ 230 
Natursteinsiegel

- 20 m2

cODEX RZ 310 pflEGEREINIGER
čisticí prostředek na obklady, keramickou dlažbu a přírodní kámen

Ošetřovací prostředek na bázi vody k běžnému čiště-
ní obkladů, dlažeb a přírodního kamene. Pravidelné 
používání zlepšuje vzhled, odpuzuje nečistoty a chrá-
ní ošetřené plochy. Prodlužuje životnost krytin.

Použití:
 • na obklady a dlažbu, jemnou kameninu, 

   přírodní a umělý kámen, betonové 
   stavební dílce

    pH: 8,6
    GISCODE GU 50

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydatnost

055466 1 L 12 codex RZ 310 
Pflegereiniger

500 m2

cODEX RZ 330 sANITäRREINIGER
mírný čistící prostředek na obklady a dlažbu v koupelnách a na sanitu

Mírný čistící prostředek k běžnému čištění obkladů 
a dlažeb v koupelnách a čištění sanity. Rovněž k 
běžnému čištění chromovaných částí, k čištění 
skla, prvků z umělé hmoty a ušlechtilé oceli. Není 
vhodný pro povrchy citlivé na kyseliny.
Použití:
 • na obklady a dlažbu, přírodní a umělý 

   kámen odolný kyselinám, záchodovou 
   a koupelnovou sanitu, chromované 
   armatury 
   pH: 1,6    GISCODE GS 20

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydatnost  
zákl. čištění

055467 1 L 12 codex RZ 330 
Sanitärreiniger

50 m2

cODEX RZ 400 UNIVERsAl-KRAfTREINIGER
rychlý odstraňovač mastných a olejových nečistot

Účinný odstraňovač mastných a olejových nečistot 
v domácnostech, garážích, zahradách a na staveništích. 
Pro všechny omyvatelné povrchy z umělých hmot, skla, 
kamene a kovu. Mimořádně vhodný pro čištění pečících 
a mikrovlnných trub, zahradních grilů apod..
Použití:
 • na všechny omyvatelné povrchy v kuchy- 

   ni, garážích, zahradách a na staveništích
    pH: 11,3  

   GISCODE GU 80

Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

Přep. jedn.
/ karton

Výrobek Vydatnost 
zákl. čištění

055468 500 ml 12 codex RZ 400  
Universal-Kraftreiniger

cca 50
aplikací

*Vydatnost pro 1 vrstvu
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kladečské systémy pro 
podlahoviny a parkety

Výrobky a 
systémy pro 
povrchovou 
úpravu parket

Stroje a speciál-
ní nářadí  
k přípravě pod-
kladu a kladení 
podlahových 
krytin

obkladačské 
systémy pro 
keramické 
obklady 
a přírodní 
kámen

ochranná povrchová 
úprava podlah v podni-
katelském sektoru 
a podlah průmyslových
lité a designové 
podlahy

Čisticí a ošet-
řovací systémy 
pro 
podlahoviny 
všeho druhu

Poradenská služba pro 
architekty, projektanty, 
majitele nemovitostí i 
uživatele

Značky Uzin Utz aG


