
wir lieben böden.

Oblast použití:

Impregnace odpuzující nečistoty a stabilizující vlákno,
které se na barevnou a voděodolnou podlahovinu nanáší
rozstřikováním. Používá se vždy pouze po základním čiš-
tění v rámci mokrého čištění (tzv. Teppichwasch-System).

Vhodný pro:

� syntetické koberce a kobercové podlahy

� koberce vlněné

� plstěné koberce

� koberce vpichované

� syntetické potahové látky a čalounění

� orientální a nepálské koberce

Důležité upozornění pro textilní podlahoviny:

Použití prostředku RZ 460 Faserschutz má smysl pouze
v případě, že předtím bylo provedeno základní čištění
prostředky RZ 450 Hauptreiniger Airfresh a RZ 440 Vor-
reiniger.

RZ 460 Faserschutz nastříkejte vždy pouze na důkladně
vyčištěnou, vlhkou podlahovinu. Vysáváním se prostře-
dek RZ 460 Faserschutz neodsává, ale při základním čiš-
tění v rámci mokrého čištění (tzv. Teppichwasch-System)
se impregnace odstraňuje.

Výhody výrobku/vlastnosti:

� snadné a rychlé použití

� impregnuje a chrání vlákna

� zabraňuje zplstnatění a šednutí

� snižuje přilnavost nečistot

� redukuje vytváření vzhledu frekventovaných míst

Technická data:

druh obalu kanystr (PE)

velikost balení 500 ml/2,5 l

skladovatelnost bez omezení

spotřeba ca 25 ml/ m2

teplota pro zpracování 18 – 25 0C

pochozí po zaschnutí

RZ 460 Faserschutz
Ochranná impregnace na koberce a čalounění po základním mokrém čištění
(tzv. RZ Teppichwasch-System)
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Příprava:

Použít pouze po předchozím mokrém čištění systémem
mokrého čištění (RZ Teppichwach-System), protože na
suchých vláknech by účinné látky tohoto prostředku
nepůsobily nebo působily pouze minimálně.

Zpracování:

1. RZ 460 Faserchutz nastříkejte na vlhký koberec
2. Nastříkat v dostatečně bohatém množství
3. Ca 10-12 vstřikovacích dávek na m2

4. Nevstupovat až do úplného vyschnutí

Důležitá upozornění:

� Originální balení je ve stabilním prostředí skladova-
telné bez omezení

� Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skla-
dování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

� Nejlepší podmínky pro zpracování jsou menší rela-
tivní vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová
teplota (18-250C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkra-
cují dobu schnutí.

� Pravidelným běžným ošetřováním a ošetřováním
frekventovaných míst se zlepšuje povrchový vzhled
podlahy a prodlužuje životnost podlah. 

� Při aplikaci RZ 460 Faserschutz nesmí být v místnos-
ti malé děti a zvířata. Podlahovina je opět pochozí
teprve po jejím úplném vyschnutí.

� Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitli-
vělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dosta-
tečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodo-
vodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správ-
ném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické lis-
ty svou platnost.
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