CL 803 pre denné upratovanie
Prostriedok CL 803 by nemal chýbať v žiadnej domácnosti na denné alebo
periodické upratovanie. Bol vyvinutý na čistenie a leštenie povrchov v jednom kroku.
Použitie: Hlavne na povrchy náchylné k poškodeniu a zmatneniu ako
sú leštené mramory, žuly a prírodné aj umelé kamene. Možno použiť aj
na plasty (rámy okien). Ideálne na čistenie podláh ošetrených metalickými voskami a impregnáciami.
Návod na použitie: Dávkujte podľa miery znečistenia 20-100 ml do 10 l
vody. Prostriedok je určený pre ručné mytie mopom alebo handrou z mikrovlákna pre dosiahnutie plného efektu lesku.

CL 809 impregnácia pre keramické obklady a dlažby
Prostriedok CL 809 je určený na impregnáciu neporéznych materiálov. Vytvára na povrchu ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vody, olejov
a obmedzuje usadzovanie nečistôt. Povrch sa lepšie čistí, zaistí dlhodobé
zlepšenie vzhľadu, uľahčuje odstraňovanie graffiti.
Použitie: Pre keramické leštené dlažby, pracovné dosky kuchynských liniek, dosky stolov, parapety, rímsy krbov atď.
Pozor: Impregnácia neznižuje protišmykovosť dlažby. Pred nanášaním impregnácie
musia byť plochy zbavené všetkých nečistôt!
Návod na použitie: Na dôkladne vyčistený a suchý povrch naneste pomocou rozprašovača impregnáciu. Pomocou mopu z mikrovlákna impregnáciu rovnomerne
roztrite a nechajte cca 4 hod zaschnúť. V prípade potreby pridajte druhú vrstvu. Celú
plochu možno zaťažovať po šiestich hodinách a umývať po 24 hodinách. Spotreba:
200-300 ml na 10 m².

CL 810 pre odstránenie mastnoty a olejov
Prostriedok CL 810 vyniká mimoriadnou silou pre odstránenie mastnôt
a 100% biologickou odbúrateľnosťou. Bez problému si poradí s odstránením stôp po pneumatikách na dlažbe.
Použitie: K priemyselnému čisteniu všetkých plôch odolných vode ako sú
dlažby glazované aj neglazované, žulové, mramorové a vápencové povrchy,
teraso, gumové podlahy, podlahy kuchýň a dielní. Je vhodný pre strojnú aj
ručnú aplikáciu.
Návod na použitie: Dávkujte podľa miery znečistenia 40-100 ml do 10 litrov vody. Prostriedok je vhodný pre strojnú aj ručnú aplikáciu.

NÁVOD NA POUŽITIe
Čističe

Na pravidelné, správne čistenie odporúčame používať výrobky RAKO
SYSTEM, špeciálne prostriedky vyvinuté a overené značkou RAKO.
Pri bežnej údržbe obkladov odporúčame umyť keramické obklady čistou vodou s prostriedkom CL 803 alebo CL 804, ktoré majú čistiace aj leštiace účinky. Na silne znečistené keramické prvky odporúčame použiť prostriedok CL 802 a CL 810, ktorý odstráni
cementové a mastné nečistoty. Pri postavebnom upratovaní musí obkladač starostlivo
odstrániť zvyšky cementu alebo cementových škárovacích hmôt z keramických obkladov profesionálnym odstraňovačom zvyšku cementu CL 802. Na mastné plochy odporúčame alkalický čistiaci prostriedok CL 810.
Impregnácia dlažby CL 809 uľahčuje pravidelnú údržbu a znižuje spotrebu čistiacich
prostriedkov. Veľmi tenká vrstva CL 809 nemení farbu povrchu ani protišmykovosť, ale
výrazne obmedzuje zanášanie povrchu nečistotami. Novinkou je CL 801, prostriedok
na mierne a silne znečistené spekané neglazované a glazované dlaždice gres porcellanato. Protišmykové podlahy je potrebné pravidelne čistiť podľa charakteru znečistenia. Akékoľvek nečistoty, piesok, mastný povrch, zvyšky snehu a ľadu výrazne znižujú
protišmykové charakteristiky povrchu dlaždíc.
•

•

Aplikácia: Čistenie väčšiny podlahových plôch sa vykonáva ručne mopom alebo
podlahovým umývacím strojom. Pri údržbe parapetov, pracovných dosiek, barových pultov a pod. je vhodné použiť rozprašovač a utierku z mikrovlákna. Ďalšie vhodné pomôcky sú hubky s bielym alebo červeným padom a mikrovlákna.
Po skončení čistenia sa odporúča plochu umyť čistou vodou. Pri manipulácii
s prípravkom je nevyhnutné používať ochranné pracovné pomôcky.
Upozornenie: Pri všetkých prostriedkoch rešpektujte návod výrobcu uvedený
na obaloch výrobkov, dávkujte čistidla podľa miery znečistenia. Pri nedodržaní
doporučenej koncentrácie môže dôjsť k zosvetleniu škáry.

Profesionálne čistiace prostriedky RAKO SYSTEM je možné zakúpiť vo vybraných autorizovaných predajniach RAKO, viac na www.rakosystem.cz. V oblasti aplikácie a čistenia obkladov Vám ochotne poradí tím expertov. Kontakty a ďalšie informácie získate
na www.rako.cz – projektový tím alebo na bezplatnej infolinke, tel.:+420 800 303 333.

Náš tip pre vysoký lesk kúpeľne… CL 804!
Prostriedok CL 804 je zárukou perfektne vyleštenej kúpeľne! Je vhodný
k umývaniu obkladov, umývadiel, vaní, sprchových kútov, batérií, vonkajších častí toaletných mís atď. Prípravok ľahko odstraňuje škvrny a nánosy
vodného kameňa, obsahuje lesk, ktorý spomaľuje znečistenie povrchu
a dlhodobo zlepšuje vzhľad leštených a chromovaných povrchov. Nie je
vhodný na povrchy, ktoré nemajú odolnosť proti kyselinám.
Návod na použitie: Aplikujte priamo na znečistené povrchy, nechajte pôsobiť niekoľko minút, potom umyte hubkou a opláchnite prúdom vody.
Prípravok sa používa koncentrovaný, nanáša sa pomocou rozprašovača.
Nenechávajte prostriedok na povrchu zaschnúť.

CL 801 aktívne čistenie pre spekané keramické obklady
CL 801 je špeciálny čistiaci prostriedok na mierne a silne znečistené
spekané neglazované a glazované dlaždice gres porcellanato, napr. série
TAURUS, KENTAUR a ostatné neglazované dlaždice.
Použitie: Periodické a denné upratovanie v priemyselných prevádzkach,
bytových domoch, kancelárskych objektoch. Na plochy, kde sa vyskytuje
vodný kameň, minerálne usadeniny, hrdza (bazény, kúpele).
Návod na použitie: Do vedra s vodou narieďte prípravok podľa miery znečistenia keramiky 40-100 ml do 10 l vody, vytrite mopom alebo handrou.
Pri nedodržaní odporučenej koncentrácie môže dôjsť k zosvetleniu škáry.
Nepoužívajte v kombinácii s chlórom a na materiály neodolné kyselinám.
Po odstránení nečistôt odporúčame povrch opláchnuť čistou vodou.
CL 802 pre postavebné upratovanie a odstránenie cementových

a vápenných zvyškov

Prostriedok CL 802 je priamo potrebný pre bezproblémové postavebné
upratovanie a malo by ním končiť každé kladenie dlažieb a obkladov. Pri
zlom postavebnom upratovaní dochádza neskôr k veľkému znečisťovaniu
povrchu keramiky z dôvodu neumytej mikrovrstvy cementu a iných chemikálií.
Použitie: Na postavebné upratovanie, účinne pôsobí na cementové zvyšky, hlinky po maľovaní, cementové závoje, horečnaté a minerálne usadeniny (hrdza a vodný alebo močový kameň).
Návod na použitie: Dávkujte podľa miery znečistenia 100-200 ml do 10 l
vody. Pri nedodržaní doporučenej koncentrácie môže dôjsť k zosvetleniu škáry. Pri postavebnom upratovaní povrch najskôr navlhčite a potom
aplikujte nariedený roztok. Po odstránení nečistôt povrch niekoľkokrát
opláchnite čistou vodou alebo čistiacim prostriedkom CL 803 v danej koncentrácii (týmto krokom zneutralizujete vyčistený povrch). Nepoužívajte
v kombinácii s chlórom a na materiály neodolné kyselinám.

