
           
                                    

RZ 451 Woolclean Professional 
 
 
 
Čistiaci koncentrát na základné mokré čistenie kobercových podláh a čalúnení z prírodných 
vlákien, mimoriadne vhodný na výrobky z vlny. 

 
Oblasť použitia:                                                     
 
Vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na 
použitie v riedenom stave v systéme mokrého 
čistenia (tzv. Teppichwasch-System), na hĺbkové 
základné čistenie vlákien. Na všetky kobercové 
podlahoviny a čalúnenia z vlny a prírodných 
vlákien. Špeciálne prímesi chránia pred 
vyblednutím farieb. 
 
Vhodný na: 
 
♦ koberce z prírodných vlákien a vlny 
♦ kobercové podlahoviny z prírodných vlákien a  
   vlny 
♦ čalúnenia 
♦ vzorované koberce, napr. orientálne, nepálske a  
   berberské 
 
Výhody výrobku/vlastnosti: 
 
♦ veľmi výdatný a účinný 
♦ šetrný voči životnému prostrediu 
♦ redukuje alergény a domáce roztoče 
♦ chráni farby pred vyblednutím 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Technické údaje: 
 
Druh obalu:                                                   fľaša/kanister (PE) 
Veľkosť balenia:                                           800 ml 
Skladovateľnosť:                                           bez obmedzenia 
Spotreba:                                                       ca 15 ml/m2     
Teplota pri spracovaní:                                 viac ako 18°C 
Pochôdznosť:                                                 po zaschnutí 
 
Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny: 
 
Nie je vhodný na základné čistenie kobercov z kokosu, sisalu a juty. 
Základné čistenie prostriedkom RZ 451 Woolcleaner Professional 
vykonávajte len na známych materiáloch. Koberce v žiadnom prípade 
nepremočiť. V priebehu čistenia viackrát skontrolujte či nie je zadná strana 
koberca premočená. 
RZ 451 Woolreiniger Professional aplikujeme len čistiacim strojom na 
mokré čistenie RZ Teppichwaschmaschine. Používajte ho vždy podľa 
návodu. Použitie prostriedku RZ 451 Woolclean Professional má zmysel len 
v systémovej kombinácii s prostriedkom na čistenie (RZ 440 Vorreiniger) 
a s ochrannou impregnáciou (RZ 460 Faserschutz). 

 
Príprava: 
 
Podlahovinu pred aplikáciou systému mokrého čistenia (tzv. RZ Teppichwasch-System) 
dôkladne vysať a veľké škvrny odstrániť prostriedkom RZ 491 Fleckenhammer. Textilnú 
podlahovinu zásadne postrekovať prostriedkom RZ 440 Vorreiniger. 
 
 
Spracovanie:     
 
1. Nádržku čistiaceho stroja RZ  
    Teppichwaschmaschine naplniť z polovice  
    vodou (max. 30°C) do zadnej nádržky  
    (nedávať do prednej) 
2. Pridať 3 – 5 uzáverov (100 – 120 ml) RZ 451  
    Woolclean professional 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
3. Zvyšok nádržky doplniť vodou (na cca 8 l)  
    a krátko premiešať 
4. Koberec pomaly spracovávať v rovných  
    ťahoch, dráhu po dráhe 
5. Sledovať vytváranie peny v nádržke so  
    špinavou vodou 
6. Tento postup je možné vykonávať tak často  
     pokiaľ počiatočná voda na špinu už nie je  
     čierno – hnedá, ale šedavo – číra. 
7. V prípade potreby postup viackrát zopakovať,  
    pritom dávkujte úspornejší postrek a rýchlejšie  
    sťahujte (opakovanými postupmi čistenia sa  
    zvyšuje nebezpečenstvo premočenia  
    podlahoviny) 
8. Ešte vlhkú podlahu impregnovať prostriedkom  
    RZ 460 Faserschutz. Na očistenú plochu  
    nevstupovať a nechať dokonale vyschnúť.  
    Podlaha je pochôdzna až po úplnom vyschnutí,  
    doba schnutia je závislá od teploty miestnosti  
    a okolia, cca 3 – 6 hodín. 
 
Dôležité upozornenia: 
 
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. 
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt pri skladovaní. 
Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť. 
Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna  
izbová teplota (18 – 25°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia. 
Pravidelným bežným ošetrovaním a ošetrovaním frekventovaných miest sa zlepšuje povrchový 
vzhľad a predlžuje životnosť textilných podlahovín. 
Vďaka špeciálnym prímesiam a aplikačnej technike sú odstránené prakticky všetky 
choroboplodné zárodky, alergény a zdroje nepríjemného zápachu, prípadne z väčšej miery sú 
neutralizované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Ochrana práce a životného prostredia: 
 
Výrobok je nehorľavý, nedráždivý a nie je 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


