GODELMANN Čisticí prostředek
Inovativní čisticí a ošetřující koncentrát pro povrchy
z betonových dlažeb
 zároveň čistí a pečuje
 chrání před vrstvením nečistot a znovuznečištěním
 ideální pro betonové povrchy
Čisticí prostředek
Povrchově aktivní čisticí a ošetřující koncentrát k čištění a ochranné péči povrchů z betonových
dlažeb. Působí intenzivně a zanechává vysoce molekulární čistící substance, které se při každém
použití vymění a samostatně obnoví. To spolehlivě chrání před vrstvením nečistot a obnovením
znečištění a zkrášluje povrch. GODELMANN Čisticí prostředek výborně zasychá a působí
protiskluzově.
Oblasti použití:
Ideální pro všechny nepovrstvené betonové povrchy, stejně tak jako povrchy s hloubkovou
ochranou DUROSAVE INTRA a DUROSAVE EXTRA.
Rovněž výborně použitelné pro povrchy z přírodního kamene, keramiky, dlaždic, PVC, gumy a
linolea.
Aplikace:
Při prvním ošetření:
Při silnějších znečištění nebo při zbytcích z předchozích ošetření intenzivně vyčistěte ošetřovanou
plochu s GODELMANN Silně čisticím koncentrátem (cca 500 ml na cca 8 litů vody) a nechte
zaschnout. Poté dejte do 8 litrů vody cca 300 ml (cca 3 hrnečky) GODELMANN Čisticího
prostředku - dle drsnosti povrchu – a stejnoměrně naneste mopem z mikrovlákna, hadrem nebo
tvrdším koštětem a film nechte zaschnout.
Pro pravidelné čištění a péči:
Dle stupně znečištění dejte cca 50 až 100 ml (cca ½ až 1 hrneček) GODELMANN Čisticího
prostředku do 8 litrů studené nebo vlažné vody a umyjte obvyklým způsobem.
V závislosti na drsnosti povrchu by měl být pro optimální výsledky použit mop z mikrovlákna, hadr
nebo tvrdší koště.
V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet na snášenlivost na vhodném místě.
Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody.
Vydatnost:
Cca. 150 - 1000 m² / litr GODELMANN Čisticí prostředku – dle znečištění a savosti povrchu
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:
< 5 % neionogenní tenzidy, vonné látky, benzisothiazolon, methylisothiazolon
Číslo artiklu
18576

Označení
Čisticí prostředek

Obsah
1 litr

Tip:
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí
GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt.
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