RZ 480 Polsterreiniger
Šetrný špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie nečistôt a škvŕn z čalúnenia, čalúneného
nábytku a textilných autosedačiek

Oblasť použitia:
Špeciálny čistiaci prostriedok pre aplikovanie
jemnou utierkou (RZ Softreiniger Handschuh)
alebo na strojové čistenie pomocou
jednokotúčového čistiaceho stroja RZ Bodenprofi
s použitím padu RZ Garnpad. Vynikajúcim
spôsobom sa dá použiť ako doplnkové čistenie
medzi mokrým čistením systémom RZ
Teppichwasch-System. Veľmi vhodný na
poťahové látky.
Vhodný na:
♦ syntetické koberce, rovnako koberce z vlny
♦ kobercové podlahoviny
♦ čalúnenie
♦ čalúnený nábytok
♦ syntetické poťahové látky a čalúnenie (napr.
autosedačky a pod.)
Výhody výrobku/vlastnosti:
♦ ľahko odstraňuje znečistenie frekventovaných
miest, rovnako ako nečistoty a škvrny z čalúnenia
♦ znižuje možnosť opätovného znečistenia
vlákien
♦ bez obsahu fosfátov, rozpúšťadiel a tenzidov
♦ ekologicky šetrný prostriedok

Technické údaje:
Druh obalu:
Veľkosť balenia:
Skladovateľnosť:
Spotreba:
Teplota pri spracovaní:
Pochôdznosť:

fľaša (PE)
500 ml/10 l
bez obmedzenia
cca 30ml/m2
viac ako 18°C
po zaschnutí

Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny:
Koberce v žiadnom prípade nepremočiť. V priebehu čistenia viackrát skontrolujte, či nie je
zadná časť koberca premočená. V prípade, že nejde škvrny výrobkom RZ 480 Polstrereiniger
odstrániť, použite čistiace prostriedky RZ 491 Fleckenhammer/RZ 490 Fleckengreifer.
Príprava:
Podlahovinu alebo čalúnenie pred aplikáciou prostriedku RZ 480 Poisterreiniger dôkladne vysať,
hrubé a voľné nečistoty odstrániť. Nápadné škvrny vopred odstrániť prostriedkom RZ 491
Fleckenhammer/RZ 490 Fleckengreifer.
Spracovanie – znečistené miesta na čalúnení a pod.:
1. RZ 480 Polsterreiniger v dostatočnej miere
nastriekať a nechať krátko pôsobiť
2. pomocou utierky RZ Softreiniger Handschuh
alebo čistým froté uterákom zľahka dookola
pritláčať alebo veľmi opatrne dookola otierať
3. V žiadnom prípade netrieť alebo silno stierať
4. Miesta nechať vyschnúť
5. V prípade potreby postup opakovať

Spracovanie – postup pomocou padu Garnpad na kobercoch a kobercových podlahách:
1. RZ 480 Polsterreiniger v dostatočnej miere
rozprašovať na znečistené
miesta/frekventované miesta kobercov
2. Nechať krátko pôsobiť
3. Čistiaci stroj RZ Bodenprofi (alebo iný
jednokotúčový čistiaci stroj) osadiť padom
Garnpad (taktiež je možné použiť Bonné–pad)
4. Pripravenú podlahu bez veľkého prítlaku
niekoľkokrát opracovať
5. Podlahu nechať vyschnúť, prípadne
impregnovať prostriedkom RZ 460 Faserschutz

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 (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.
Len čistý koberec pôsobí v miestnosti ako obrovský vzduchový filter.

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.

