RZ 450 Hauptreiniger Airfresh
Špeciálny prostriedok pre základné čistenie v systéme mokrého čistenia ( tzv.RZ
Teppichwasch – System)
Oblasť použitia:
Čistiaci koncentrát na základné hĺbkové
čistenie kobercových vlákien, kobercových
podlahovín a čalúnienia. Aplikácia pomocou
čistiaceho stroja RZ Teppichwaschmaschine.
.Vhodný na:
♦ syntetické koberce a kobercové podlahy
♦ plstené koberce
♦ vpichované koberce
♦ syntetické poťahové látky a čalúnenia
Výhody výrobku/vlastnosti:
♦ odstraňuje odolné znečistenia
♦ šetrný voči farbám a vláknam
♦ redukuje alergény a domáce roztoče
♦ šetrný voči životnému prostrediu a bez
obsahu fosfátov
♦ krátke doby schnutia vďaka výkonnému
čistiacemu stroju RZ
Teppichwaschmaschine
Technické údaje:
Druh obalu:
Veľkosť balenia:
Skladovateľnosť:
Spotreba:
Teplota pri spracovaní:
Pochôdznosť:

kanister/fľaša (PE)
10 l/800ml/2,5 l
bez obmedzenia
100 - 120ml/nádržka
18 – 25°C
po dokonalom zaschnutí

Nie je vhodný pre základné čistenie kobercov z prírodných vlákien (kokos, sisal, juta ) či pre
koberce orientálne, perzské či nepálske.
Dôležité upozornenie pre textilné podlahoviny:
Základné čistenie prostriedkom RZ 450 Hauptreiniger Airfresh prevádzajte len
na známom materiáli. Koberce v žiadnom prípade nepremočte.
RZ 450 Hauptreiniger Airfresh aplikujeme len čistiacim strojom na mokré čistenie RZ
Teppichwaschmaschine. Použitie prostriedku RZ 450 má zmysel len v systémovej kombinácii
s prostriedkom na predčistenie (RZ 440 Vorreiniger) a ochrannou impregnáciou (RZ 460
Faserschutz).
Príprava:
Podlahu povysávať a odstrániť škvrny niektorým z prostriedkov na odstraňovanie škvŕn RZ.
Textilnú podlahovinu dôkladne postriekať RZ 440 Vorreiniger.
Spracovanie:
1. Nádržku čistiaceho stroja RZ
Teppichwaschmaschine naplniť do polovice
vodou
2. Pridať 2 – 3 uzávery (100 – 120ml) RZ 450
Hauptreiniger Airfresh
3. Zvyšok nádržky doplniť vodou a premiešať
4. Koberec pomaly spracovávať dráhu po
dráhe
5. Sledovať, či sa v prístroji nevytvára pena*
6. Tento postup je možné opakovať tak často,
pokiaľ je voda v nádržke šedo - číra
7. Ešte vlhkú podlahu impregnovať
prostriedkom RZ 460 Faserschutz
8. Podlaha je pochôdzna až po úplnom
uschnutí
*

Pri výrobkoch RZ ku speneniu normálne nedochádza,
toto môžu zapríčiniť zvyšky iných čistiacich
prostriedkov.

Dôležité upozornenia:
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Najlepšie podmienky pre
spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna
izbová teplota (18 – 20°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia.
Pravidelným bežným ošetrovaním frekventovaných miesť sa zlepšuje povrchový vzhľad
a predlžuje životnosť textilných podlahovín. Vďaka špeciálnym zmesiam a aplikačnej
technike sú odstránené prakticky všetky choroboplodné zárodky, alergény a zdroje
nepríjemného zápachu, prípadne z väčšej miery neutralizované.
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 skupín 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 opláchnuť 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.

