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Pro běžné denní čištění všech povrchů, které jsou impregnovány některou z impregnací Finalit®,
používat produkt:

Finalit Nr. 40 Citrusový čistič
Vlastnosti:
- Impregnace a protiskluzné impregnace zůstanou dlouhodobě

zachovány beze změny vlastností.
- Univerzálně použitelný jako ošetřovací produkt pro všechny povrchy.
- Citrusová vůně / Absorpce mastnot / Mírný lesk!
- pH neutrální, žádná ztráta lesku u mramoru, žádné poškození spár.
- Neobsahuje mýdlo, kyseliny a alkohol (žádné šmouhy při použití).
- Velmi silný dezinfekční účinek (velmi vhodný pro čištění WC, koupelen a

bazénů).
- Biologicky odbouratelný a šetrný vůči životnímu prostředí.

Manuální běžné denní čištění:
- Finalit Nr. 40 Citrusový čistič zředit s vodou v koncentraci 1:100 (50 ml do 5 litrů vody). Tímto

roztokem povrch navlhko vytřít vhodným mopem a případné přebytky setřít do sucha.

Finalit Nr. 40 zředit
s vodou v poměru 1:100.
Na silné znečištění
může být ředění
sníženo až na 1:20.

Povrch  čistit  dle
potřeby mopem nebo
kartáčem.

Při silném znečištění
nechat  roztok  cca  10
minut působit.

Dokonale vytřít navlhko
mopem, popř. stáhnout
gumovou stěrkou =
čistý a dezinfikovaný
povrch!

POZOR:    Důležité upozornění pro běžné denní čištění:
Díky impregnaci nemůže do povrchu materiálu nebo do spáry proniknout žádná voda. Proto je
obzvláště důležité, aby vytírání povrchu bylo prováděno navlhko a nezůstávalo velké množství
tekutiny  na  povrchu.  V  případě potřeby  stáhnout  přebytek  tekutiny  z  povrchu  gumovou
stěrkou, dosušit savým čistým mopem nebo hadrem, popřípadě vysát vysavačem na vodu.

Návod na ošetřování a čištění
impregnovaných povrchů
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Strojové běžné denní čištění:
- Finalit Nr. 40 Citrusový čistič zředit s vodou v koncentraci 1:100  –  1:200  (50-100  ml  do  10  litrů

vody, podle stupně znečištění). Roztok naplnit do čistícího automatu a čištění provádět bílým
kartáčem nebo bílým padem.

Finalit Nr. 40 zředit
s vodou v poměru 1:100
– 1:200 a roztok nalít do
nádrže čistícího stroje.

V případě potřeby
nechat roztok na
povrchu cca 10 minut
působit.

Odsátí rozpuštěných
nečistot do stroje.

Výsledek = ideálně čistý
a dezinfikovaný povrch!

Poznámky:
- Dbát také na všechna upozornění v technickém a bezpečnostním listu produktu.
- Pro čištění povrchů impregnovaných produkty Finalit nepoužívat žádné čisticí prostředky

s obsahem mýdla, rozpouštědel, kyselin a alkoholu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se může stát při špatném způsobu čištění?
Produkty s obsahem mýdla!
Mýdlo váže nečistoty, při vytírání vznikají šmouhy. Při předávkování povrch lepí a silněji se špiní.
Kluznost povrchu se zvyšuje. Tyto efekty se každým dalším vytřením zhoršují!

Produkty na bázi kyselin!
Dochází k poškození impregnací, narušení spár. Mramorové povrchy ztratí svůj lesk! Tyto efekty
se každým dalším vytřením zhoršují!

Výhradní dovozce pro ČR:  DEMA DEKOR CZ s.r.o. •    tel: 515 227 272 • office@dema-dekor.cz • www.finalit.cz • www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování,
čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k
žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti
zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je
použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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