ČISTIČ OBKLADŮ A SPÁR
ČISTIČ MINERÁLNÍCH a VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ KYSELÉ
MASTNOTY, ZBYTKŮ Z ŠAMPONU, MÝDEL, KONDICIONERŮ a
„ODOLNÉ ŠPÍNY“
SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC, KERAMIKY, SKLA I Z NEREZ OCELI A HLINÍKU
Čistič obkladu a spár je určen pro čištění minerálních a vápenatých usazenin (vodního kamene) z
keramických obkladů a dlaždic, mozaikových obkladů, skla, nerez oceli, chromu a hliníku,
glazovaných obkladů a dalších, kyselinám odolných materiálů, se kterými si neporadí běžné
přípravky.
Přípravek čistí hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné
vrstvy) a nerez ocel, kde rozpustí soli a skvrny po rzi (oxidaci), obnaží původní kovový povrch. Díky
obsaženým nano částicím proniká i silnými usazeninami vodního kamene a dostane se do všech
nerovností povrchu. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. Velmi rychle
čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu z oxidovaného povrchu (šedý
povlak na nerez oceli a hliníku), čistí do hloubky.
Čistič obkladu a spár poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace
a smogu, minerálních a vápenatých usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz,
atd.), kyselou mastnotu, atd. Je vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody.
Je určen speciálně pro aquaparky, lázně, bazény, wellness, hotely, kuchyně. Ideální na stěny,
obložení, zástěny, schodiště, vstupní haly a podlahy.
Čistič obkladu a spár obsahuje koncentraci aktivních rozpouštěcích látek na bázi speciálních
polymerových tenzidů a kyselin, které zaručují vysoce efektivní čištění. Nepoškozuje gumové těsnění.
Aplikace
Čistič obkladu a spár je určen pro ruční, nízkotlaké mytí a strojní mytí. Nejlepších výsledků se
dosáhne postřikem nebo nanesením. Poté nechat působit několik minut a spláchnout čistou vodou,
např. středotlakově nebo strojově. Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž výrazně
snížíme spotřebu. Pro odstranění silné krusty a povlaků používat v neředěné formě (PŘÍPADNĚ
POUŽÍT ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE). Před aplikací vždy nejdříve navlhčit povrch! Pro
ostatní aplikace ředit až 1:2-5 s čistou horkou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a
množství vrstev, které mají být odstraněny. Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro
každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše.
Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze
doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné
zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené
nevhodným užitím přípravku.
Metody aplikace: natíráním, stříkáním. Nanášet rovnoměrně od spoda nahoru na celou na
plochu. Poté nechat 5 až 10 minut působit. Možno použít štětec nebo kartáč, čímž se výrazně
zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakovat. Poté doporučujeme plochy ochránit
HOREWELL nano ochranou Keramiky, Skla nebo Nerez, která zaručuje následné dokonalé
vyčištění a ochranu.
Balení: 5, 20, 6x20 a 200L
Tel: +420 604 504 987
Email: horewell@seznam.cz

