
Oblast použití

Pro vinylové, laminátové a lakované/natřené povrchy, stejně jako na dlaždice a jiné nesavé povrchy.

Použití

Příprava

Úprava

Obzvláště špinavé podlahy / odolné skvrny nejprve umyjte pomocí přípravku Intensive Wood Cleaner 
(Intenzivní čistič).

Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu 
povrchu s výrobkem.

Podlahu důkladně omyjte pomocí přípravku Master Cleaner, promíchaného v poměru 125 ml na 5 
vody. Podlahu myjte po délce podlahové krytiny. Doporučujeme, abyste pracovali pomocí dvou 
kbelíků, s jedním pro ždímání hadru a s druhým čistou mýdlovou vodu. 

Poznámka Pro dosažení nejlepších výsledků použijte dva kbelíky: jeden na mýdlovou vodu a druhý na čistou vodu 
pro opláchnutí špinavého mopu.

Doba schnutí

Doba schnutí Přibližně 1-2 hodiny při 20°C.

Master Cleaner

Pro lakované, vinylové a laminátové 
podlahy

Master Cleaner je určen pro ty, kteří preferují rychlý a snadný způsob čištění 
lakovaného dřeva a vinylových a laminátových podlah. Mýdlo účinně 
odstraňuje nečistoty a špínu, zpevňuje povrch a činí jej odolnějším vůči 
rozlitým tekutinám. Vzhledem k tomu, že mýdlo nezanechává žádné zbytky, je 
ideální pro povrchy, kde je vyžadováno časté mytí podlah, jako jsou například 
kuchyňské podlahy. Pro skvělé výsledky můžete také použít přípravek Master 
Cleaner na čištění lakovaných podlah, dlaždic a jiných nesavých povrchů.

Účinná péče a čištění•	
Vytváří silnější a odolnější povrch•	
Rychle a snadno použitelné•	
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Contact_Label

Tyto informace vycházejí z 
rozsáhlého laboratorního testování 
a z praktických zkušeností. Protože 
podmínky, za kterých je výrobek 
používán, jsou často mimo 
kontrolu firmy WOCA Denmark, 
můžeme zaručit pouze kvalitu 
samotného výrobku. WOCA 
Denmark A/S nenese žádnou 
odpovědnost za nesprávné 
použití výrobku nebo zacházení 
s ním. Výrobek lze v zásadě 
považovat pouze za polotovar, 
jelikož konečný výsledek závisí na 
konstrukci, charakteru povrchu, 
základní úpravě, teplotě, vlhkosti 
vzduchu, použití atd. Společnost 
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje 
právo bez oznámení měnit 
výrobek i uváděné informace.  
Tato etiketa / popis výrobku 
nahrazuje všechny předchozí 
verze.

Master Cleaner

Pro lakované, vinylové a laminátové 
podlahy
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Technické údaje

Deklarované složení méně než 5 %: kationtové povrchově aktivní látky, 
neiontové povrchově aktivní látky, Pyrithione sodium, 
BENZISOTHIAZOLINONE, reakční směs : 5-chlor-
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7];
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

Hustota Asi 1,02 g/ml

Hodnota pH 8-8.5

Trvanlivost 36M

Teplota nanášení +15-30°C

Spotřeba Přibližně 400 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.

Směšovací poměr 125 ml na 5L vody.

Skladování +10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu.

Balení 1 L

Údržba a související výrobky

Pololetní péče Master Care, #684110/684010

Související výrobky Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com




