
 
 

RZ 440 Vorreiniger 
 
Špeciálny čistiaci prostriedok k predbežnému ošetreniu frekventovaných miest a škvŕn pred 
čistením pomocou mokrého RZ kobercového čistiaceho systému ( tzv.RZ Teppichwasch – 
System) 
 
Oblasť použitia:                                                     
 
Na použitie pripravený špeciálny čistiaci 
prostriedok na všetky farebné vodeodolné 
koberce aj vlnené kobercové podlahy 
a čalúnenia. Efektívne uvoľnuje nečistoty, 
škvrny a znečistenia frekventovaných miest 
a zosilňuje účinok mokrého čistenia. Je bez 
obsahu rozpňšťadiel. 
 
Vhodný na: 
 
♦ syntetické koberce a kobercové podlahy 
♦ vlnené koberce 
♦ plstené koberce 
♦ vpichované koberce 
♦ syntetické poťahové látky a čalúnenia 
♦ orientálne a nepálske koberce 
 
Technické údaje: 
 
Druh obalu:                                                    kanister (PE) 
Veľkosť balenia:                                           2,5 l 
Skladovateľnosť:                                           bez obmedzenia 
Spotreba:                                                       50ml/m2    
Teplota pri spracovaní:                                18 – 25 oC 

Pochôdznosť:                                                po dokonalom zaschnutí 
 
 
Nie je vhodný pre základné čistenie kobercov z prírodných vláken (kokos, sisal, juta ) . 
 
 
 

 



 

 
 
 
Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny: 
 
Použitie prostriedku RZ 440 Vorreiniger má zmysel len v kombinácii so systémovým 
základným čistením ( napr.systém mokrého čistenia tzv.RZ Teppichwasch-System, systém 
použitia tzv. RZ Garn-padu, systém suchého čistenia s pomocou čistiaceho stroja RZ Carped) 
a tiež ako nasledujúca impregnácia. 
Výber spôsobu čistenia je závislý od  druhu podlahoviny. 
 
RZ 440 Vorreiniger nenechajte nikdy zaschnúť! 
 
Príprava: 
 
Podlahu povysávať a odstrániť škvrny niektorým z prostriedkov na odstraňovanie škvŕn RZ. 
Na nenápadnom mieste uskutočnite skúšku textilnej podlahoviny na odolnosť materiálu. 
 
Dôležité upozornenia: 
 
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. 
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre 
uzavrieť. 
Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna  
izbová teplota (18 – 20 oC). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť zkracujú dobu schnutia. 
Pravidelným bežným ošetrovaním frekventovaných miest sa zlepšuje povrchový vzhľad 
a predlžuje životnosť textilných podlahovín. Dodržujte návody na čistenie a ošetrovanie. 
 
Spracovanie:     
 
1. Nádobu pred použitím ľahko pretrepať 
2. RZ 440 Vorreiniger nastriekať                      
3. Silne nastriekať škvrny a frekventované  
    miesta 
4. Podlahu vydrhnúť alebo opracovať 
    jednokotúčovým RZ strojom s bielym alebo  
    červeným pádom 
5. Po piatich minútach pôsobenia začnite so  
    základným čistením 
6. Prípadné zvyšky prostriedku RZ 440               
    Vorreiniger vysajte po základnom čistení 

 



 
 
 
Ochrana práce a životného prostredia: 
 
Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých 
prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok 
u niektorých skupinách osôb vyvolať väčšiu precitlivenosť alebo alergiu. Pri práci 
s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti. 
 
Likvidácia odpadu: 
 
Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do 
zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými 
predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD). 
 
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce 
závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade 
pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. 
Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku. 
 
Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy. 
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