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CC-Fresh-Up 2 v 1  
 
 ZESÍLENÍ 

ČISTÍCÍHO 
ÚČINKU 1. Popis 

 
Speciální kombinace účinných látek bez tenzidů s dvojitým použitím pro textilní 
podlahoviny a potahové látky. Neutralizuje nepříjemné pachy od cigaretového kouře, 
potu, zvratků, moči apod. Molekuly zápachu nebudou pouze obaleny, nýbrž navázány a 
trvale odstraněny ze vzduchu v prostoru. Rozpouští zároveň skvrny a nečistoty. Proto je 
optimální pro předčištění silně znečištěných míst (např. vychozených „cestiček“) na 
textilních podlahovinách při intenzivním čištění Carpetlife-systémem suchého extrakčního 
čištění nebo CC-Sprejovým extrakčním systémem mokrého čištění. Je vhodný také jako 
intenzivní čistič pro čištění pomocí padů z mikrovláken. 
 
2. Oblasti použití 
 
Textilní podlahoviny a potahové látky. Při použití v rámci intenzivního čištění je nutno 
zohlednit oblasti použití jednotlivých systémů suchého nebo mokrého extrakčního čištění, 
popř. čištění padem z mikrovláken. 
 
3. Použití 
 
Pro odstranění nepříjemných zápachů mlhově nastříkněte CC-Fresh-Up  ze vzdálenosti 
asi 40 cm a nechejte zaschnout.   
 

Při použítí v rámci intenzivního čištění textilní podlahoviny nejprve důkladně vysajte 
výkonným kartáčovým vysavačem. Skvrny a silně znečištěné plochy (např. vychozené 
cestičky) nastříkejte rovnoměrně pomocí CC-Fresh-Up ze vzdálenosti 70 – 100 cm. 
Dbejte na to, abyste koberec nepromáčeli. Po krátké době působení celou plochu 
vyčistěte Carpetlife-systémem suchého čištění koberců nebo CC-Systémem hloubkového 
extrakčního čištění koberců. 
 
Upozornění:  Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném 

místě. Nevdechujte mlhové výpary. 
 

Spotřeba:   cca 25 ml/m2, podle intenzity zápachu nebo stupně znečištění 
 

4. Technické údaje 
 
pH-hodnota:   koncentrát 10,0 
 
Obsah látek: méně než 5 % fostáty. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, aromatické látky.  
 
Giscode:  GT 0 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek) 
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CC-Fresh-Up 2v1 skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladu, chraňte před 
mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. 
 
5. Balení 
 
500 ml - plastová láhev s mechanickým rozprašovačem 
5 l – plastový kanystr          
 

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. 
 


	CC-Fresh-Up 2 v 1 

