
Oblast použití:

Speciální čistící prostředek pro aplikování jemnou utěr-
kou (RZ Softreiniger Handschuh) nebo pro strojové čiš-
tění pomocí jednokotoučového čistícího stroje RZ
Bodenprofi s použitím padu RZ Garnpad. Vynikajícím
způsobem se dá použít jako doplňkové čištění mezi mok-
rým čištěním systémem RZ Teppichwasch-System. Velmi
vhodný pro potahové látky.

Vhodný pro:

� syntetické koberce, rovněž koberce z vlny

� kobercové podlahoviny

� čalounění

� čalouněný nábytek

� syntetické potahové látky a čalounění (např. autose-
dačky apod.)

Důležité upozornění pro textilní podlahoviny:
Koberce v žádném případě nepromočit. V průběhu čištění
vícekrát zkontrolujte, zda nejsou záda koberce promoče-
ná. V případě, že nelze skvrny výrobkem RZ 480 Polster-
reiniger odstranit, použijte čistící prostředky RZ 491
Fleckenhammer/ RZ 490 Fleckengreifer

Výhody výrobku/vlastnosti:

� snadno odstraňuje znečištění frekventovaných míst,
stejně jako nečistoty a skvrny z čalounění

� snižuje možnost opětovného znečištění vláken

� bez obsahu fosfátů, rozpouštědel a tenzidů

� ekologicky šetrný výrobek

Technická data:

druh obalu láhev (PE)

velikost balení 500 ml/ 10 l

skladovatelnost bez omezení

spotřeba ca 30 ml/ m2

teplota pro zpracování > 18oC

pochozí po zaschnutí

RZ 480 Polsterreiniger
Šetrný speciální čistící prostředek na odstraňování nečistot a skvrn z čalounění,
čalouněného nábytku a textilních autosedaček
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Příprava:

Podlahovinu nebo čalounění před aplikací prostředku RZ
480 Polsterreiniger důkladně vysát, hrubé a volné nečis-
toty odstranit. Nápadné skvrny předem odstranit pro-
středkem RZ 491 Fleckenhammer/ RZ 490 Fleckengrei-
fer.

Zpracování (znečištěná místa na čalounění
apod.):

1. RZ 480 Polsterreiniger v dostatečné míře nastříkat
a nechat krátce působit

2. Pomocí utěrky RZ Softreiniger Handschuh nebo
čistým froté ručníkem zlehka dokola přitlačovat
nebo velmi opatrně dokola otírat

3. V žádném případě netřít nebo silnou stírat
4. Místa nechat vyschnout 
5. V případě potřeby postup opakovat

Zpracování (postup pomocí padu Garnpad na
kobercích a kobercových podlahách):

1. RZ 480 Polsterreiniger v dostatečné míře rozprašo-
vat na znečištěná místa/ frekventovaná místa kober-
ců

2. Nechat krátce působit
3. Čistící stroj RZ Bodenprofi (nebo jiný jednokotoučo-

vý čistící stroj) osadit padem Garnpad (rovněž lez
použít Bonné-pad).

4. Připravenou podlahu bez velkého přítlaku několikrát
opracovat

5. Podlahu nechat vyschnout, případně impregnovat
prostředkem RZ 460 Faserschutz

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 (do ca 65%) a normální poko-
jová teplota (18-25oC). Vyšší teplota a nižší vlhkost
zkracují dobu schnutí.

� Pravidelným běžným ošetřováním a ošetřováním
frekventovaných míst se zlepšuje povrchový vzhled
a prodlužuje životnost textilních podlahovin. 

� Pouze čistý koberec působí v místnosti jako obrov-
ský vzduchový filtr.

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. 

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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RZ 480 Polsterreiniger


