
  
 
 
 

Popis výrobku               : Čisticí prost ředek na ochranu a údržbu d řevěných podlah a parket  

Charakteristika              : Koncentrovaný, pěnící, čisticí prostředek na bázi alkalických solí, etanolaminu a deter-
gentů, určený pro dřevěné podlahy ošetřené olejem, olejem s voskem nebo lakem, které 
byly znečištěny různými druhy nečistot, mastnoty, sazí apod. Produkt je použitelný jak 
k běžné údržbě v domácnosti, tak k čištění znečištěných povrchů ve veřejných 
budovách.  

  

Výhody 
• na všechny druhy dřeva 
• vysoká účinnost 
• biologicky rozložitelný 
• jemná vůně 
• snadné a rychlé použití 

 

Technické údaje 
Složení                :  detergenty, etanolamin, alkalické  

      soli 
Hustota při 20 °C : 1,04 kg/l 

Aplikace                 •      mop 
• hadřík 
• kartáč 

Ředění                  :  3 odměrná víčka / l vody 
Balení                    :  1 l    
Aplikační               :  nenanášet při teplotě pod +5 °C  
podmínky                 a vlhkosti vzduchu nad 85 % 
Spotřeba              :  závisí na typu a intenzitě  
                                znečištění 
Čištění                  :  vodou 
Skladovatelnost    :  dle data na obalu, v nenačatých  
                                 baleních minimálně rok 
 

Podklad 
Povrch určený o ošetření musí být suchý a prostý 
hrubých mechanických nečistot. 
 

Pracovní postup 
Pro umytí silně znečištěných povrchů se dávkuji dvě až 
tři odměrná víčka výrobku na 1 litr teplé vody; pro 
standardní mytí jedno víčko výrobku na 1 litr teplé 
vody. Z podlahy odstraňte prach, písek a další 
mechanické nečistoty vysavačem nebo smetákem. 
Připraveným roztokem omyjte povrch. V případě 
odolných skvrn nechejte mycí roztok 5 – 10 minut 
nasáknout a následně nečistotu setřete hadříkem nebo 
kartáčem a povrch opláchněte čistou vodou. 
 
Výrobce                     P.K. KOOPMANS 
                                  LAKFABRIEKEN B.V . 
                                  Postbus 4 9172 ZS Ferwert        
                                  (FRL.) 
                                  tel.: +(31) 0518-411292 
                                  www.koopmans.nl 

Bezpečnostní pokyny 
Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie 
a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje 
bezpečnostní list a také jsou uvedené na etiketě 
výrobku. 
Používejte vhodné ochranné pracovní rukavice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších 
poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem 
v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, 
Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez 
povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, 
že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít 
odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím 
doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na 
zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování 
nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte 
naše technické oddělení. 
 
Dodavatel                    METRUM s.r.o.  
                         gen. Štefánika 1638 
                                     750 02 Přerov 
                                     tel.: 581 728 228 
                                     www.metrum.cz 
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