
Sekce Horewell - Domy, Byty, Zahrady

Sekce Horewell 

Firma Nanoultron s.r.o., výhradní distributor ryze českých nanotechnologii, 
splňující nejpřísnější normy EU a českého trhu Vám představuje svoji novou 
sekci výrobků řady Horewell. 

Výrobky Horewell jsou vytvořeny aby sloužily k péči o Vaše domy, byty a 
zahrady. Nejenže čistí, ale díky svým regeneračním a impregnacím účinkům 
se stanou nedílným pomocníkem v domácnosti a na zahradách. 

Více informací naleznete v našem přehledném bulletinu! 
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Nano ochrana 
skla 
Proti “tvrdé vodě” 

Prevence znečištění 

Čistič vinyl 
podlah 
Regenerace 

Potravinářský atest 

Ochrana nerezu, 
hliníku a mědi 
Dlouhodobá 
ochrana 

Prevence znečištění
ZAHRADY 

KOUPELNY 
KUCHYNĚ 



Ochrana keramiky 

Horewell Ochrana keramiky je specificky vyvinutá nano 
ochrana keramiky, glazury, sklokeramiky, glazované 
keramiky, mramoru, porcelánu, žuly a dalších 

nenasákavých pevných materiálů. Na povrchu se vytvoří díky 
nanočásticím ultratenká voděodolná neviditelná vrstva s 
vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a 
vápenatých povlaků, vodní rzi se samočisticím účinkem 
(lotosový efekt). Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, 
mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

 Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, 
znečištění a svým dlouhodobým hydrofobním účinkem výrazně 
usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných 
chemikálií. Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních 
usazenin. Horewell Ochrana keramiky poskytuje vysoce 
efektivní a ekonomickou ochranu na horizontální i vertikální 
plochy jako jsou – obklady, dlažby, keramická umyvadla a vany, 
mramorové a žulové plochy, pracovní plochy, stěny, kuchyně, 
sociální zařízení, sochy, kašny, pomníky, hroby, náhrobní 
kameny atd.. 
 
Vysoká vydatnost 60-80m2/L 
Dlouhodobá vynikající voděodolná ochrana 
Vynikající prevence proti špíně a znečištění 
Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění 
100% biologicky odbouratelná 
Moderní stavební povrchy (sklo, sklokeramika, keramika) jsou velmi nákladné, 
proto je jejich údržba velmi důležitá a hlavně specifická. Jednoduchá a cenově 
dostupná ochrana proti znečištění je dnes nutností. Výrazně vám šetří náklady 
(peníze, práci a chemii) a eliminuje nedostatečné vyčištění při jejich údržbě. 
Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu nejprve dokonale 
odmastěte přípravkem Horewell Čistič kuchyně, vodní kámen nejprve odstraňte 
přípravkem Horewell Čistič obkladů a spár. Pomocí houbičky křížovým způsobem 
táhlých pohybů naneste přípravek. Horewell NANO ochrana keramiky. Aplikujte 
rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo vynecháno žádné místo. 
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu naneste až po zaschnutí 
první vrstvy (cca po 60min). Po zaschnutí druhé vrstvy (opět cca 60 min) povrch 
otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. 
Ošetřený povrch čistěte přípravkem Horewell Neutrální Čistič. Zajistíte si tak 
dlouhotrvající ochranu. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před 
vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l 
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Ochrana nerez 
DLOUHODOBÁ OCHRANA a RENOVACE NEREZU, HLINÍKU a MĚDI 

OBNOVUJE LESK a CHRÁNÍ POVRCH PŘED OTISKY RUKOU 
PREVENCE PROTI ŠPÍNĚ A ZNEČIŠTĚNÍ 

Ochrana nerez baterií je NANO ochrana a obnova nerez oceli včetně balotinované 
a drátkované, eloxovaných hliníků, chromu, titanu, zinku, mědi, mosazi, atd.. V 
jediném úkonu odmašťuje, čistí, odstraňuje stopy rukou, obnovuje lesk a následně 
chrání před znečištěním (i před otisky rukou) i povětrnostními vlivy, UV zářením, 
oxidací. Povrch je nádherně vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se 
vytvoří neviditelná ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému 
znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, a také 
proti vodní rzi. Vytvořená vrstva zabraňuje rozmnožení bakterií, mechu, plísní a řas, 
vytváří hygienický povrch. Svým efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny, 
znečištění a díky vodě odolnému (hydrofobnímu / efekt lotosového listu) a 
antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání 
nebezpečných chemikálií.
Ochrana nerez baterií poskytuje vysoce efektivní a 
ekonomickou ochranu na plochách jako jsou – nerez ocelové 
konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, 
průmyslové díly, nerezové vybavení aquaparků, lázní, 
wellness, vodáren, hotelů, kuchyní, nerezové hygienické 
předměty, atd.
- Výrazně prodlužuje čistotu povrchu 
- Díky retrakci vody výrazně usnadňuje následné čištění
 Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, 
speciální stroje, skelety, díly, rámy, atd., kde chrání proti 
znečištění, otiskům rukou, oxidaci, špíně, UV záření, 
atmosférických vlivům, usazování vápenatých a minerálních 
povlaků, vodní rzi, atd.. Veliké uplatnění Ochrana nerez 
baterií je v aquaparcích, lázních, hotelech, wellness 
centrech, nákupních centrech (vybavení obchodů a prostor), bankách, veřejných 
budovách, na kolonádách, konstrukcích, zábradlí, v průzorech a halách, dále ve 
vnitřním vybavení budov, vodohospodářském průmyslu, kuchyních a jejich vybavení 
(chladničky, trouby, sporáky a digestoře, skříňky, atd.). Široké uplatnění je i v 
domácnostech, kde ji lze použít na nerez baterie, sprchové hlavice a další nerezové 
vybavení koupelen, chladničky, trouby, sporáky, digestoře, madla, kliky, zábradlí, 
nerez skřínky, ocelové šperky atd.. Díky svému složení výrazně snižuje náklady na 
údržbu a čištění formou ochrany, a tím snižuje frekvence následného čistění a 
nákladů na práci. Životnost Ochrana nerez baterií je především čistící a leštící 
produkt s ochrannou nano vrstvou proti následnému znečištění. Životnost ochrany 
je 10 až 12 měsíců dle zatížení, ve venkovním prostředí je až 6 až 12 měsíců. 
Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Znečištěné povrchy vodním 
kamenem a rzí nejdříve očistěte Horewell čistič vodního kamene, opláchněte 
vodou a nechejte uschnout. Mastné povrchy odmastěte Horewell čistič 
kuchyně. 
Ruční aplikace: hadříkem (plátno) nebo houbičkou (mikrovlákno), Aplikace 
postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým stříkáním a pak pomocí houbičky 
křížovým způsobem táhlých pohybů naneseme ochranu. Aplikovat přes sebe tak, 
aby byla jistota, že není vynechané žádné místo, rovnoměrně po povrchu. 
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zcela zaschnutí 
první vrstvy (cca 60min). Po zaschnutí (cca 60min.) druhé vrstvy povrch otřete 
suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Vzhledem 
k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na 
slučitelnost povrchové úpravy. 
Balení: 500ml, 1l
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 Ochranný čistič oken a zrcadel Protimlžící efekt a 
retrakce vody 

NANO ČISTIČ SKLENĚNÝCH A KERAMICKÝCH POVRCHŮ 
ABSOLUTNĚ ČISTÝ POVRCH A BEZ ŠMOUH 

BEZ VODY – BEZ OPLACHOVÁNÍ 
ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, „DOPRAVNÍ FILM“, „NIKOTINOVÉ FILMY“, 

MASTNOTY, OTISKY RUKOU 

 Ochranný čistič oken je bezezbytkový odmašťovač s 
vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním 
(3-4min.) a unikátní schopnost ředit a odstraňovat i velmi 
jemnou mastnotu. Ochranný čistič oken je náhrada za 
naprosto nevhodné hořlavé a nebezpečné odmašťovače 
jako je alkohol, líh (isopropyl alkohol) a vodné 
nebezpečné roztoky. Absolutně bezpečný výrazně 
zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání 
životní prostředí. 
Ochranný čistič oken lze použít všude tam, kde se 
skleněné a zrcadlové povrchy mlží, v koupelnách, v 
různých koupacích zařízeních (aquaparky, sociální 
zařízení), ve wellness klubech, v saunách, v čelních, 
zadních a bočních sklech automobilů. 

Unikátní odstraňovací síla 
Bezezbytkový absolutně čistý odmašťovač 
Ideální rychlost odpařování 
Absolutně bezpečný- zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických 
látek 

 Ochranný čistič oken je vhodný pro komplexní údržbu oken, zrcadel, veškerých 
povrchů ze skla a plexiskla. Je vhodný též na čištění monitorů a televizních 
obrazovek. 
S přípravkem dochází k dokonalému umytí a vyleštění, bez použití vody. 
Nanočástice proniknou nečistotami a rozruší tím jejich přilnavost k povrchu. 
Veškeré nečistoty se tedy odstraní bez mechanického drhnutí a zároveň dojde k 
obnovení lesku. Na povrchu dojde k vytvoření frekvenční voděodolné vrstvy s 
ochranou proti následnému znečištění, přilnutí hmyzu, otiskům rukou a zamlžování. 
Díky této ochranné vrstvě voda nezanechává skvrny. Právě tento ochranný účinek 
zaručuje jednodušší následné čištění. 
Aplikace: NEJPRVE JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST. Před použitím přípravek 
protřepejte, abyste promíchali nano částice. Naneste přípravek na povrch a 
vyčkejte tak dlouho, až se hrubá nečistota naruší a rozpustí, poté jej setřete 
jemným hadříkem. Opakujte tento postup, dokud důkladně a zcela neodstraníte 
stopy nečistot a mastnoty, rozpuštěných první operací. Poté znovu naneste tak, aby 
celý povrch byl mokrý a nechte zaschnout, nestírejte! Musí se vytvořit film 
protizamlžující a retrakční (voděodolný efekt). 

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l 
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Šampon na koberce koncentrát 
FREKVENČNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ KOBERCŮ 

REGENERUJE, OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN 
OŽIVUJE BARVY A PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST KOBERCE 

RYCHLÉ ZASCHNUTÍ 
Ideální pro strojové čištění 

Vysoká vydatnost 10-25 m²/l 

Šampon na koberce je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken 
přírodních i syntetických, vyráběna novou technologií. Na rozdíl od běžných čističů 
je díky této technologii vlákno čištěno po celé délce a nečistoty jsou rozpuštěny a 
vytaženy na povrch, kde je lze snadno odstranit. Šampon na koberce vyčistí 
nečistoty, odstraní skvrny, oživí barvy a vlákna získají zpět svoji 
původní jemnost a pružnost. Má urychlené zasychání, což 
značně spoří čas. 
Speciální aktivní složky odstraní nepříjemné pachy a zanechají 
příjemnou vůni. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas 
a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje životnost textilií. 
Šampon na koberce je speciálně vyvinutý pro znečištěné 
povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, 
kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, 
vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. Jednou 
aplikací lze vyčistit čokoládu, zeleninové a ovocné šťávy, 
mastnotu, mléčné výrobky, kečup, zbytky jídel, lidský pot, 
nikotin, hnilobu, zažloutnutí a další všeobecné znečištění. 
Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny způsobené 
zvířaty. Je velmi účinný pro většinu nečistot. Pokud ne, použijte Odstraňovač 
skvrn textilu.
Šampon na koberce je ideální na tkané a netkané textilie, přírodní i syntetické 
textilie, čalounění, koberce, potahové látky, textilní vlákna, technické látky a vlákna, 
atd.. 
Po vyčištění doporučujeme textilii ošetřit HOREWELL NANO ochranou textilu se 
samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým 
nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám. Tato ochrana 
znemožňuje život plísním, bakteriím, mechu a řasám a tím vytváří velmi hygienický 
povrch. Chrání též proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a 
rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.

APLIKACE: Ruční aplikace: Nařeďte 20% s čistou teplou vodou. Nastříkejte nebo 
naneste na povrch a nechte působit 5-7min. dle míry zašpinění, můžete produkt 
vetřít do povrchu. Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna 
Strojní aplikace s kartáčem: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu 
(tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, 
špína bude vystupovat na povrch. 
Strojní aplikace s diskem (stírání): Nasaďte odpovídající stírací disk 
(doporučujeme mikrovlákno) dle typu podkladu. Na kartáčovaných plochách 
pomalu a pečlivě přejíždějte, špína se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit 
podklad. 
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící 
prostředek nalijte odpovídající množství naředěného nebo koncentrátu. Dle 
programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces. 
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací 
provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l
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Čistič dlažby koncentrát 
SILNÝ ČISTIČ a ODMAŠŤOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, EMULZÍ, PALIV, 
„ZNEČIŠTĚNÍ Z OVZDUŠÍ“ ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT a ŠPÍNY 

SPECIÁLNĚ Z SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH, DLAŽDIC, OBKLADŮ, 
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BETONU, CIHEL A BAREV 

Čistič dlažby koncentrát je specificky vyvinutý jako 
neabrazivní silný a rychlý biologicky odbouratelný čistič 
znečištěných povrchů. Byl vyvinutý pro rychlé a jednoduché 
čištění dlaždicových podlah, obkladů, betonů a ostatních 
velmi špatně čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi 
rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. 
Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do 
hloubky. Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na 
svislých a šikmých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje 
efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci 
podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme ochránit 
s NANO HOREWELL Zpevňující Ochranou Betonu, kde 
se vytvoří ultratenká voděodolná vrstva s ochranou proti 
následnému znečištění, nebo s NANO HOREWELL 
Ochranou dlažby oleo na zámkovou dlažbu i proti olejům a 
mastnotě, čímž se sníží následné snižuje následné usazování povlaků a nečistot. 

Čistič dlažby koncentrát poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění 
biologických nečistot, mastnoty, řas, sinic, mechů, smogu a dalších všeobecných 
nečistot. Je určen k čištění keramické dlažby, zámkové dlažby, chodníků, 
kamenných schodů a zídek, betonových základů a soch, parkovišť, teras, střešních 
tašek, obrubníků, květináčů atd 
Čistič dlažby koncentrát je určená pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí, strojní 
mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem, nechat působit několik minut a 
vysokotlakově nebo strojově spláchnout. 

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme 
spotřebu přípravku). 
Čistič dlažby používáme v neředěné formě jako náplň do vysokotlakého a 
strojního mytí a ředěné formě až 10% s čistou horkou vodou pro ruční čištění. 
Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev nečistot, které mají být 
odstraněny. 
Spotřeba je 10-20m2 z 1l naředěného produktu dle struktury povrchu. 
Metody aplikace: natíráním, stříkáním, vysokotlakém stříkáním, strojově. 
Nejlepších výsledků se dosáhne postřikem. 
Čistič dlažby nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5 – 15 minut působit. 
Možno použít kartáč i rotační kartáč, čímž se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění 
důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechat 
zaschnout. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, 
doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l 
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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: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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Čistič konvektomatu a trouby 
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ 

MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, POTRAVINÁŘSKÝCH VOSKŮ a 
„EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“ 

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ MASTNOTU I     

PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA 

Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je specificky 
vyvinutý jako neabrazivní silný čistič znečištěných ploch /
nepoškozuje čištěný povrch/. V jediném úkonu velmi 
rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i 
dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. 
Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla 
ze nerezových povrchů, plastů i barvených kovů. Díky 
svému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová 
konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, 
snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje 
povrchovou degradaci podkladu a barev, neobsahuje 
žádné jedovaté a toxické. Vyčištěný povrch je nezávadný 
pro potraviny. 
Doporučujeme kombinovat s Horewell ochranou, která 
vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti 
následnému znečištění, olejům, mastnotě. Následné čištění bude tedy ještě 
jednodušší a rychlejší.

Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je určen na čištění konvektomatu, pečících 
trub, horko-vzdušných trub, sklokeramické desky, indukční desky, plynového 
sporáku a mikrovlnné trouby. Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro 
každodenní použití. 

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme 
spotřebu přípravku). 
Před aplikací doporučujeme nejdříve navlhčit povrch! Poté nanést rovnoměrně na 
celou plochu a nechat 5- 10 minut působit. Při čištění trouby doporučujeme zahřát 
troubu na 50°C a nechat působit 10-15 minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo 
kartáčem. Po vyčištění důkladně opláchnout vodou a nechat zaschnout. V případě 
potřeby postup opakovat. 

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST 
na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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Čistič kuchyně 
ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, TUKŮ, BIOLOGICKÝCH 

NEČISTOT a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“ 
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 

SPECIÁLNĚ PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY, RESTAURACE A KUCHYNĚ 
PRO ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÍ, STROJŮ, PRACOVNÍCH PLOCH, TANKŮ, 

VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ, PODLAH 

Nano Čistič Kuchyně je specificky vyvinutý jako neabrazivní silný 
a rychlý čistič znečištěných ploch. V jediném úkonu velmi rychle 
odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez 
obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje též ztmavnutí 
povrchu od olejů a tuků. Díky svému složení čistí do hloubky. Jeho 
autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých 
stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje 
povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad 
doporučujeme kombinovat s Horewell ochranou, která vytvoří 
ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti znečištění, 
olejům a mastnotě. Následné čištění bude tedy jednodušší a 
rychlejší.

Nano Čistič Kuchyně je určen pro vodou omyvatelné tvrdé povrchy (obklady, kovy, 
nerez ocel, hliník, sklo, dlažba, obklady, smaltové povrchy a plasty). Ideální na 
vyčištění kuchyňské linky (vhodný na všechny typy pracovních desek). Po naředění 
je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (výrazné snížení 
spotřeby přípravku). 
Nano Čistič Kuchyně se používá v ředěné formě 20% až 50% s čistou pitnou 
horkou vodou (doporučujeme teplotu 50°C), při silném znečištění v neředěné 
formě. Zředění výrobku je tedy v závislosti na míře znečištění. Před aplikací je 
nutno vždy nejdříve navlhčit povrch pokud použijete neředěný produkt. Poté nanést 
rovnoměrně na celou plochu a nechat 5-10 minut působit. Následným použitím 
kartáče se zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat 
zaschnout. V případě potřeby postup opakovat. 
Spotřeba je 20-30m2 z 1l produktu dle struktury povrchu. Vzhledem k široké škále 
povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost 
povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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Čistič textilu a čalounění 
HLOUBKOVÝ ČISTIČ OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN, REGENERUJE A 

OŽIVUJE BARVY 
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ 
Žádné zbytky po čištění 

Čistič textilu je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken 
vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, 
odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, 
oživíte barvy. Jednou aplikací čistíte různé druhy znečištění, např. 
zažloutnutí, mastnotu, nikotin, lidský pot, krev, rtěnky, stopy po 
parfémech, mléčných výrobcích, čokolády, zeleninových a 
ovocných šťáv, atd. Velmi dobře odstraňuje moč a skvrny 
způsobené zvířaty. Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš, 
čalounění, koberečky, potahové látky a přehozy, textilní vlákna, 
technické látky a vlákna, atd.. Můžete jej použít na odstranění 
skvrn z oblečení, sofa, ubrusů, závěsů, čalouněného nábytku, 
polštářů, povlečení, autopotahů a mnoho dalšího. Na rozdíl od 
standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části textilie, 
Čistič textilu čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na 
povrch, kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas. Je 
bezpečný pro všechny druhy vláken za běžných podmínek aplikace. Je velmi 
účinný pro většinu nečistot. Pokud ne, použijte Odstraňovač skvrn textilu.

Čistič textilu je speciálně vyvinutý pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, 
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, 
vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. Vyčištěný povrch provoní svěží 
a příjemnou vůní. Umožňuje snadné čištění jakéhokoliv druhu. Zjednodušuje 
údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje 
životnost textilií.

Po vyčištění doporučujeme textilii ošetřit HOREWELL NANO OCHRANOU 
TEXTILU se samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, 
skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám. 
Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím 
solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. HOREWELL NANO OCHRANA TEXTILU 
znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický 
povrch. 

Aplikace: Před použitím důkladně protřepejte! 
Ruční aplikace: Nastříkejte nebo naneste Čistič textilu na povrch a nechte 
působit 5-10min. dle za-špinění. Přípravek můžete vetřít do povrchu jemným 
kartáčkem. Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna. Zbytek přípravku 
se špínou setřete vždy před zaschnutím. V případě potřeby postup opakujte. 
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící 
prostředek nalijte od-povídající množství naředěného přípravku nebo koncentrátu 
Čističe textilu. Dle programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby 
opakujte proces. 
Strojní aplikace vysavačem (tepovačem) i s kartáčem: Nasaďte odpovídající 
kartáč dle typu pod-kladu (tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách 
pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch. Vzhledem k široké 
škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost 
povrchové úpravy

Balení: 1l, 5l, 20l
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 NANO OCHRANA SKLA 
PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA SKLA 

NANO Ochrana skla je nano ochrana skla (sklokeramika, zrcadla, atd.). Na 
povrchu se vytvoří díky nanočásticím ultratenká voduodpuzující neviditelná vrstva s 
vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků 
(tvrdá a železitá voda), vodní rzi se samočisticím účinkem (lotosový efekt). 
Vytvořená vrstva chrání též před ptačím trusem, mastným dopravním filmem, 
mastným pylem, poskytuje UV ochranu a znemožňuje život bakteriím, mechu, 
plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.
 
Dlouhodobá voduodpuzující ochrana s prevencí proti špíně 
a znečištění 
EKONOMICKÁ - Vysoká vydatnost 60-80m2/L 
Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění 
Jednoduchá a snadná aplikace 

 Snížení nákladů je v dnešní době jedním z důležitých úkolů. 
Horewell NANO ochrana skla je vynikající odpověď, jak 
výrazně ušetřit a navíc dát povrchům jednu z nejmodernějších 
povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jednoduchá a 
cenově dostupná ochrana proti znečištění je dnes nutností. 
Výrazně nám šetří náklady (peníze, ČAS, práci a chemii) a eliminuje nedostatečné 
vyčištění při jejich údržbě. Další doporučené aplikace jsou na čidla, snímací 
zařízení, fotovoltaika, průzory, atd., kde chrání proti znečištění, biologickému 
znečištění, UV záření, atmosférických vlivům, usazování vápenatých a minerálních 
povlaků. 
Snižování cen zvlášť v hotelech, restauracích a firmách, je trendem, který vytváří 
začarovaný kruh. Horewell NANO ochrana skla díky svému složení výrazně 
snižuje náklady na údržbu a čištění formou dlouhotrvající ochrany a tím snižuje 
frekvence následného čistění a nákladů na práci. 

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu nejprve dokonale 
odmastěte přípravkem Horewell Čistič skla antifog, vodní kámen nejdříve 
odstraňte přípravkem Horewell Čistič obkladů a spár. Pomocí houbičky křížovým 
způsobem táhlých pohybů naneste přípravek NANO ochranu skla. Aplikujte 
rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo vynecháno žádné místo. 
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu naneste až po úplném 
zaschnutí první vrstvy (cca 20min). Po zaschnutí druhé vrstvy (cca 40 minut) 
povrch otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje 
přímo. Ošetřený povrch očistíme produktem Horewell Čistič skla antifog a tím je 
zajištěna dlouhotrvající ochrana. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme 
před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 50ml, 1l, 5l, 20l 
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 Odstraňovač vodního kamene 
KONCENTRÁT ULTRA SILNÉHO ODSTRAŇOVAČE ZATVRDNUTÝCH 

MINERÁLNÍCH a VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ KYSELÉ MASTNOTY a 
„EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“ 

SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC, KERAMIKY, ALE I Z NEREZ OCELI A HLINÍKU 

Odstraňovač vodního kamene je určen pro odstraňování minerálních, 
vápenatých usazenin (vodního kamene) a rzi z keramických obkladů a dlaždic, 
mozaikových obkladů, nerez oceli, chromu a hliníku, glazovaných obkladů a 
dalších kyselinám odolných materiálů, se kterými si neporadí běžné přípravky. 
Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi a solných krust a 
“výkvětů”. 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. Díky tomuto je výrobek účinný 
i bez drhnutí podkladu. 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), čistí do hloubky. Odstraňovač vodního kamene poskytuje 
vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a 
smogu, minerálních, vápenatých a solných 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, zábradlí, schodiště, vstupní haly a podlahy. Je účinný 
při odstraňování vodního kamene z keramických obkladů, vodovodních baterií, 
sprchových hlavic, chromových doplňků, nerezových dřezů, umyvadel, van, 
WC, atd.. 
Odstraňovač vodního kamene obsahuje extra vysokou koncentraci aktivních 
rozpouštěcích látek na bázi speciálních silných tenzidů a kyselin, které zaručují 
vysoce efektivní čištění a odstranění. Neobsahuje alkohol, parabeny, fosfáty a 
silikony. Nepoškozuje gumové těsnění. 
Odstraňovač vodního kamene je určený pro ruční, nízkotlaké mytí, strojní 
mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem (nanesením), nechat působit 
několik minut a spláchnutí čistou vodou např. středotlakově nebo strojově.
Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme 
spotřebu). Pro odstranění silné krusty a povlaků používat v neředěné formě 
(NEDOPORUČUJEME NA SKLO). Pro ostatní aplikace ředit až 1:2-5 s čistou 
vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být 
odstraněny. Vždy nejdříve navlhčit povrch před aplikací! Nanášet a mýt od 
spoda nahoru! 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 a 
celistvě na plochu. Nechat 10 až 20 minut působit, je možno použít štětec nebo 
kartáč, tím se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou 
vodou a nechat zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby 
postup opakovat. Po aplikaci (opláchnutí vodou) doporučujeme plochy ochránit 
HOREWELL nano ochranou Keramiky, Skla nebo Nerez, která zaručuje následné 
dokonalé vyčištění a ochranu. 
Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20 a 200l
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Čistič grilu a udíren 
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ  

MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, PŘIPÁLENÝCH JÍDEL a „EXTRA 
ODOLNÉ ŠPÍNY“ 

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 

SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ I PŘIPÁLENÉ ZBYTKY 
JÍDLA 

Nano Čistič grilu a udíren je neabrazivní a nežíravý silný čistič 
znečištěných ploch různých druhů grilů a udíren, jak domácích tak 
průmyslových. 
Pro klasické grily na dřevěné uhlí, lávové grily, plynové grily, 
keramické grily a pece,  elektrické a kontaktní grily, dále na 
udírny včetně velkých průmyslových (na čištění     kouřovodu, 
udící komory a vývodového komínu). 
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje a vysokou 
alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. 
Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla ze 
nerezových povrchů, hliníkových a litinových povrchů, barev i barvených kovů. Díky 
svému nano polymerovému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová 
konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a 
zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu abrazí a 
degradací jako se tomu děje u žíravých prostředků, neobsahuje žádné jedovaté a 
toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny. Doporučujeme 
kombinovat s Horewell ochranou, která vytvoří  ultratenkou voděodolnou vrstvu 
s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě. Následné čištění bude 
tedy ještě jednodušší a rychlejší. 

Aplikace 
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu 
přípravku). 
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut 
působit. Při     čištění doporučujeme zahřát na 50°C a nechat působit 5-10 
minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění 
důkladně opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby 
postup opakovat.  
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou vodou. 

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST 
na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l 
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 Čistič granitových dřezů  
Bez drhnutí odstraní vodní kámen a mastnoty  

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ  

Nano Čistič granitových dřezů je speciální neabrazivní a 
nežíravý silný čistič a odstraňovač znečištěných ploch různých 
druhů granitových dřezů od minerálních a vápenatých usazenin, 
vodního kamene a kyselé mastnoty. 
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje 
podklad. Odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny vodního 
kamene a kyselé mastnoty, dokonce i oleje, tuky a částečně 
připálené zbytky jídla granitových povrchů i barevných kovů, kde 
odstraňuje ztmavnutí povrchu. Díky svému nano polymerovému 
složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je 
ideální pro použití na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a 
zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci 
podkladu chemií, abrazí a degradací, jako se tomu děje u žíravých prostředků, 
neobsahuje žádné jedovaté a toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro 
potraviny po opláchnutí pitnou vodou.. 
Doporučujeme kombinovat s Horewell ochranou granitových dřezů, která vytvoří 
ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění, usazování 
minerálních a vápenatých usazenin vodního kamene, olejům, mastnotě. Následné 
čištění bude tedy ještě jednodušší a rychlejší.

Aplikace 
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu 
přípravku). 
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut 
působit. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění 
důkladně opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby 
postup opakovat. 
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou horkou vodou. 
Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST 
na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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 Čistič usazenin na nádobí  
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ  

ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, PŘIPÁLENÝCH JÍDEL a 
„EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“  

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ  
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ I 

PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA  

Nano Čistič usazenin na nádobí je neabrazivní a nežíravý silný 
čistič nádobí, hrnců a pánví, bez poškození a s atestem na 
potraviny. 
Ideální jak na hliníkové, nerezové, litinové, smaltované, 
keramické nádobí jako např. hrnce, pánve a další. 
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje a 
vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) 
podklad. Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla z 
nerezových povrchů, hliníkových a litinových povrchů, barev i 
barvených kovů. Díky svému nano polymerovému složení čistí do 
hloubky, odstraňuje ztmavnutí povrchu. Jeho autoaktivní pěnová 
konzistence déle vydrží na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a zvyšuje 
efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu abrazí, jako se 
tomu děje u žíravých a abrazivních prostředků, neobsahuje žádné jedovaté a 
toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny (po opláchnutí pitnou 
vodou).

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme 
spotřebu přípravku). 
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut 
působit. Při čištění doporučujeme zahřát na 50°C a nechat působit 5-10 minut. 
Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění důkladně 
opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup 
opakovat. 
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou vodou.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST 
na slučitelnost povrchové úpravy. 

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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 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: 1l, 5l, 20l, 6x20l a 200l 
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 ČISTIČ KOUPELNOVÉ DLAŽBY 
ČISTIČ KONCENTRÁT VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ 

KYSELÉ MASTNOTY, ZBYTKŮ Z ŠAMPONU, MÝDEL, 
KONDICIONERŮ a „ODOLNÉ ŠPÍNY“ 

V JEDNOM KROKU ODMASTÍ A ODSTRANÍ USAZENINY A 
POVLAKY, 

SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC A KERAMIKY 

Čistič koupelnové dlažby je určen pro čištění minerálních a 
vápenatých usazenin (vodního kamene) z keramických, glazovaných a 
mozaikových dlaždic a dalších, kyselinám odolných materiálů, se 
kterými si neporadí běžné přípravky. 
Díky obsaženým nano částicím a polymerové chemii proniká i silnými 
usazeninami vodního kamene včetně kyselé mastnoty a dostane se do 
všech nerovností povrchu. Nedochází k mechanickému poškození 
podkladu abrazí ani erozí. Velmi rychle čistí, obnovuje a renovuje 
podklad, čistí do hloubky. 
Čistič koupelnové dlažby poskytuje vysoce efektivní čištění a 
odstranění biologických nečistot, oxidace, minerálních a vápenatých 
usazenin, odstraňuje kyselou mastnotu a ulpělé nečistoty (řasy, sinice, hmyz, 
atd.), , atd. Je vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody. 
Je určen speciálně pro aquaparky, lázně, bazény, wellness, hotely, sociální 
zařízení, atd.. 
Čistič koupelnové dlažby obsahuje koncentraci aktivních rozpouštěcích látek na 
bázi speciálních polymerových tenzidů a kyselin, které zaručují vysoce efektivní 
čištění a odstranění. Neobsahuje alkohol, parabeny, fosfáty a silikony. Nepoškozuje 
plasty a barvy. 
Čistič koupelnové dlažby je určený pro ruční, nízkotlaké mytí, strojní mytí. 
Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem (nanesením), nechat působit několik 
minut a spláchnutí čistou vodou např. středotlakově nebo strojově.

 Aplikace - 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). Pro ostatní aplikace 
ředit až 1:1-10 s čistou horkou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a 
množství vrstev, které mají být odstraněny. Neředěnou formu, vždy nejdříve 
navlhčit povrch před aplikací! 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, mopem, stříkáním. Nanášet rovnoměrně od 
spoda nahoru na celou na plochu. Poté nechat 5 až 10 minut působit. Možno 
použít kartáč nebo hrubý mop, tím se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění 
důkladně opláchnout nebo setřít čistou vodou a nechat zaschnout. 
Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakovat. Po aplikaci 
(opláchnutí vodou) doporučujeme plochy ochránit HOREWELL nano ochranou 
Keramiky, která zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu. 

 Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l a 200l 
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 Čistič nano ochran (impregnovaných povrchů) 
ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, TUKŮ, 
BIOLOGICKÝCH NEČISTOT Z OŠETŘENÝCH PLOCH 

ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ OCHRAN HOREWELL 

Nano Čistič Nano Ochran je specificky vyvinutý jako silný a rychlý čistič 
ošetřených ploch. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje 
ošetřený podklad. 
Díky svému unikátnímu složení nepoškodí nano vrstvu, která tak na povrchu vydrží 
mnohem delší dobu. 
Naimpregnované povrchy nečistěte nikdy žádným jiným přípravkem! 
Je pravděpodobné, že při použití jiného přípravku porušíte nano vrstvu, která tak 
přestane fungovat. 
Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, 
snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci 
podkladu a barev. 
Nano Čistič Nano Ochran je určen pro ošetřené tvrdé povrchy (obklady, kovy, 
nerez ocel, hliník, sklo, dlažba, obklady, smaltové povrchy a plasty). Po naředění je 
to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití. 

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (výrazné snížení 
spotřeby přípravku). 
Nano Čistič Nano Ochran se používá v ředěné formě 20% až 50% s čistou pitnou 
horkou vodou (doporučujeme teplotu 50°C), při silném znečištění v neředěné 
formě. Zředění výrobku je tedy v závislosti na míře znečištění. Před aplikací je 
nutno vždy nejdříve navlhčit povrch, pokud použijete neředěný produkt. Poté 
nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5-10 minut působit. Následným 
použitím kartáče se zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou 
a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat. 
Spotřeba je 20-30m2 z 1L produktu dle struktury povrchu. Vzhledem k široké 
škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost 
povrchové úpravy. Tel 

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l
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ZPEVŇUJÍCÍ ochrana betonu a zámkové dlažby proti 
vodě a znečištění 

Zpevňující ochrana je transparentní zatížitelná a 
dlouhotrvající ZPEVŇUJÍCÍ ochrana s vysokou odolností 
proti vodě a UV na vysoce zatížených plochách jako jsou 
dlažby, terasy, cesty, parkoviště, podsady, ploty a betonové 
obklady. Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale 
zároveň nesnižuje paropropustnost povrchu. Ošetřený 
povrch výrazně zabraňuje tvorbě bílých usazenin. Chrání 
proti atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu záření 
(UV). Velmi vysoká odolnost proti stárnutí. Má vynikající 
efekt na stěnách. 
Zpevňující ochrana poskytuje efektivní vysoce odolnou 
ochranu jak na horizontální tak i na vertikální povrchy. Jejich 
následná údržba je výrazně levnější a snažší. Vytváří 
neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a 
hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochran. 
Voděodolná 3D zpevňující membránová ochrana, chrání proti UV záření, 
atmosférickým vlivům a dalším 
Umožňuje povrchu dýchat - prodyšnost 
Nezpůsobuje kluzký povrch 
Výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí 
Vynikající prevence proti mechům, řasám a sinicím 
Možno aplikovat též na citlivé a barvené povrchy 
Jednoduchá a snadná aplikace 
Zpevňující a hydrofobní nátěr nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu a 
zachovává paropropustnost a prodyšnost, tím je velmi vhodný i na betonové 
základy, betonové sochy, obklady fasád, vodní stavby. Je vhodný na staré i nové 
povrchy. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného 
povrchu, a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. 
Průměrná spotřeba na jednu vrstvu v závislosti na poréznosti: 
• Nízko / středně porézní povrch 10-12 m²/l 
• Velmi porézní / vysoce absorpční plochy: 8-10 m²/l 

Aplikace: Produkt je připraven k použití, jen ho před použitím protřepejte. 
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). 
Přípravek se nanáší na dokonale čistý (od-mastit Čistič dlažby koncentrát), 
bezprašný a suchý povrch, nesmí obsahovat silikon!!! Přípravek se nanáší na 
povrch stříkáním (nízkotlakovým stříkáním, středotlakým), jednu dvě vrstvy v 
30minutovém intervalu tak, aby se dosáhlo plné saturace povrchu přípravkem. Pro 
následnou 100% hydrofobizaci povrchu je třeba vyčkat alespoň 7 dní po 
mineralizaci povrchu. 
Použité nástroje ihned vyčistit Čistič dlažby koncentrát. Suchý (z polymerizovaný) 
film je po 24h při 20°C/50rh. Neaplikujte v chladu a mrazu (<10°C) a deštivém a 
větrném počasí. 
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést 
TEST. Upozornění: Obsahuje křemičitany: chraňte sklo, zárubně, kovové a natřené 
povrchy, vozidla, atd.

Balení: 5l, 20l, 4x20l
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