Doporučení čisticích prostředků SYNTEKO pro pružné podlahové krytiny
1. Denní úklid
Odstranění prachu: uvolněné nečistoty a prach odstraňte – důkladně vysajte, popř. zameťte.
Následuje čištění pomocí vhodného mopu např. SYNTEKO SPRAY MOP (sada s řízenou aplikací čističe)
nebo pomocí čisticího stroje
Doporučený čisticí prostředek:
SYNTEKO SUPERCLEAN nebo CLEANER – čistič – jedná se o vysoce účinný kombinovaný čisticí a
udržovací prostředek bez přísady vosků.
Doporučené ředění a použití:
Pro běžné čištění 1díly čističe: 50 dílům vody
Pro hrubé znečištění 2 – 3 díly čističe: 50 dílům vody
Vhodné i pro strojní čištění
Pozn.
Směs vody a čističe si připravte do zásobníku mopu nebo do kbelíku; nikdy nenalévejte přímo na
podlahu. Ponořte do směsi jemný hadr nebo houbový mop a před čištěním podlahy ho důkladně
vyždímejte. Na vyčištěné podlaze čistič zanechá tenký, matný, nelepivý a neklouzavý antistatický film.
Tento film zlepšuje odolnost proti opotřebení povrchové úpravy.

2. Odstranění nečistot, skvrn, starých nánosů, stop po gumových podpatcích apod.
Nečistoty jako jsou například stopy po gumových podpatcích, krému na boty, inkoustu a dalších skvrn,
které nelze odstranit při každodenní údržbě, lze odstranit použitím hloubkového čističe – REMOVERU.

Odstranění prachu: uvolněné nečistoty a prach odstraňte – důkladně vysajte, popř. zameťte.
Doporučený čisticí prostředek:
SYNTEKO REMOVER – odstraňovač – jedná se o hloubkový čisticí prostředek, který velmi efektivně
odstraňuje nečistoty
Doporučené ředění a použití:
Pro běžné čištění ½ - 1 díl odstraňovače: 100 dílům vody
Pro hrubé znečištění 2 – 3 díly odstraňovače: 100 dílům vody
Vytřete mokrým mopem, nechte směs působit několik minut a poté vytřete suchým mopem.
Pozn.
Po umytí podlahy REMOVEREM by vždy mělo dojít k ošetření podlahy roztokem z octové vody (1 díl
octa : 9 dílům vody) jako neutralizátorem a poté ideálně použít SYNTEKO NEWSHINE, případně vytřít
SYNTEKO SUPERCLEANEM, aby se uzavřely všechny póry, které REMOVER otevře.

3. Péče
Během času, zejména v oblastech s vysokým zatížením, dochází běžně k poškození povrchové úpravy
podlah. Důsledkem je k větší náročnost potřebného čištění a tím se poškozuje dále vzhled podlahy.
Pro pravidelnou péči a obnovu lesku a ochrany povrchu doporučujeme NEWSHINE – obnovovač lesku

Doporučený čisticí prostředek:
SYNTEKO NEWSHINE – obnova lesku – jedná se o vodou ředitelný pečující prostředek, který obnovuje
a zároveň chrání povrchové úpravy podlah
Doporučené použití:
Před aplikací se ujistěte, že je podlaha čistá. Podlaha musí být zbavena volných částic, prachu atp.
nejlépe vhodným vysátím. Dále by měla být odstraněna stará mýdla, mastnota, leštěnka atd.
vhodným odstraňovačem tedy REMOVEREM (po umytí podlahy REMOVEREM by vždy mělo dojít k
ošetření podlahy roztokem z octové vody (1 díl octa : 9 dílům vody) jako neutralizátorem).
Naneste NEWSHINE v tenké hladké vrstvě pomocí vlhkého mopu nebo vlhkého hadru. Před
opětovným používáním nechte podlahu vyschnout ca 30 minut.
NEWSHINE může být nanesen vícekrát za sebou, aniž by se na podlaze tvořila nevzhledná vrstva.

Všechny výše uvedené produkty jsou vhodné nejen na pružné podlahové krytiny ale také na dřevěné lakované podlahy a na keramické nebo skleněné dlažby.
Podmínkou je plně uzavřený povrch bez otevřených pórů, švů atp. Vždy je potřeba se vyvarovat použití velkého množství vody, na povrchu by se neměly vytvářet
stojaté louže atp.
Prostory, které musí být pravidelně čištěny dezinfekčním prostředkem, musí být ošetřeny vhodným koncentrovaným dezinfekčním prostředkem.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s
volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na
ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

