
                                                   

Čistič na vinyl podlahy 
BEZPEČNÝ REGENERAČNÍ ČISTIČ 

POTRAVINÁŘSKÝ ATEST 
SUPER KONCENTRÁT S AUTOAKTIVNÍ PĚNOU 

SPECIÁLNĚ PRO PODLAHY Z PLASTŮ, VINYLŮ, PVC, STRUKTUROVANÝCH A BAR-

VENÝCH PODLAH, BARVENÝCH POVRCHŮ  

VELMI EKONOMICKÝ – ŘEDĚNÍ OD 3% 

POLYMEROVÁ CHEMIE NECITLIVÁ NA TVRDOST VODY  

EMULGUJE TUKY A MASTNOTY 
 

ČISTIČ PODLAH VINYL je určen pro odstranění nečistot a extra odolné špíny bez drhnutí                          

z CITLIVÝCH materiálů bez poškození –  zejména z plastových podlah (vinylové, pvc, plovoucí, lina). 

Produkt proniká do struktury (i velmi jemné struktury) a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny 

prachu a mastnotu, kterou emulguje, vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte a tím nedochází 

k mechanickému poškození abrazí. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, dokonce 

i staré nečistoty (ředění od 10%). Výsledky jsou viditelné okamžitě. V jediném úkonu čistí, obnovuje a 

renovuje podklad, nezanechává šmouhy. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s Horewell 

ochranou plastových podlah, která vytvoří na povrchu ochranou ultratenkou hydrofobní             

/voděodolná/ vrstvu s ochranou proti následnému znečištění a opotřebením, výrazně snižuje 

následné usazování mastné špíny i v reliéfových strukturách povrchu, chrání spáry před             

vlhkostí a nabobtnáním. 

Přípravek lze použít také pro čištění plastových dílů a skeletů. Není agresívní, nenarušuje podklad a 

povrch, je neutrální - bez působení na kovech, plastech a citlivých površích. Je bez účinku na kaučuky, 

PVC a vinyl, barvy a podlahové krytiny, atd. Neobsahuje parabeny, silikony ani fosfáty, je biologicky 

odbouratelný.Při čištění se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak i v 

interiérech (dětské koutky, food provozy, kanceláře, komerční prostory). Nepůsobí abrazivně na             

povrch, neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Po použití není třeba povrch neutralizovat,                     

nepoškozuje sklo, kovy ani barvy. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.  

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu 

přípravku).  Metody aplikace: natíráním, strojově, podlahy mopem. Naředění dle aplikace : 

· Znečištěné povrchy (foliové, gelcoat): 5 až 15 ml na litr teplé vody 

· PVC, vinil, barvy, plastové podlahy a skelety: 30 až 100 ml na 10 litrů teplé vody, pro               

frekvenční čištění doporučujeme v 35 ml na 10 litrů teplé vody 

· Veřejné prostory:  10% ve vodě, při použití zpěňovače 3% v teplé vodě 

Nanést rovnoměrně  na celou plochu a nechat chvíli působit !!!  

V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní              

aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 
 

Balení: 5, 20, 6x20 L 

 

Tel: +420 604 504 987    
Email: horewell@seznam.cz


