
  

 

 

INFORMACE O PRODUKTU 

SYNTEKO SUPER CLEAN 
1697 

Synteko SUPER CLEAN je vysoce účinný kombinovaný čisticí a udržovací prostředek 
bez přísady vosků. Je určen především na lakované podlahy z tvrdých dřevin a 
korků. 

OBLAST POUŽITÍ: 
Pro pravidelné čištění lakovaných podlah 
ošetřených laky Synteko 
 

VLASTNOSTI PRODUKTU: 
• nezanechává šedý film jako mýdla 

• na vyčištěné podlaze zanechá tenký, matný, nelepivý a 
neklouzavý, antistatický film  

• film zlepšuje odolnost proti opotřebení povrchové úpravy a 
udržuje dlouhodobě pěkný vzhled podlahy 

• snadno se rozpouští i ve studené vodě 
• díky neutrálnímu pH může být produkt doporučen na 

většinu lakovaných povrchů 
• vhodné též na dlažby a podlahy z přírodního kamene 
• vhodný pro ruční i strojní čištění 
 

UPOZORNĚNÍ: 
• není vhodné pro použití na neošetřené parkety a korkové 

podlahy 

TECHNICKÁ DATA: 

ZÁKLADNÍ MATERIÁL Alkalický koncentrovaný čisticí 
prostředek s obsahem aktivních 
smáčidel, odmašťovadel, a 
změkčovadel  včetně prostředků na 
ochranu kůže 
 

HUSTOTA Cca 1030 kg/m³  

AKTIVNÍ SLOŽKA 10.5% hmotnosti 

pH cca 9,0 

TRVANLIVOST V uzavřeném obalu 36 měsíců od 
data výroby (uvedeno na obalu)  
 

SKLADOVÁNÍ Nesmí zmrznout. Skladujte při 
teplotě od +10°C  do +30°C 

VELIKOST BALENÍ 1l, 5l  

 

POKYNY K POUŽITÍ: 
 

1. Vysajte nebo vytřete podlahu, abyste odstranili nečistoty.  
2. Připravte Synteko SUPER CLEAN následovně: 

• Pro běžné čištění, 1 díl Synteko SUPER CLEAN do 50 dílů vody 
• Pro hrubé znečištění, 2–3 díly Synteko SUPER CLEAN do 50 dílů vody 

3.    Směs vody a čistidla si připravte do kbelíku. Nikdy tuto směs nenalévejte přímo na dřevěnou podlahu. 
4.    Ponořte do směsi jemný hadr nebo houbový mop a před čištěním podlahy ho důkladně vyždímejte.  
 
Synteko SUPER CLEAN je vhodný pro ruční i strojní čištění. 

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz.  
Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací. 
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: 
Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy, např. ve sběrně nebezpečného odpadu. 
 
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou 

výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a 

poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. 
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