
Sada na údržbu 
a čistenie lakovaných 

podláh 

 

 

 

 

Charakteristika: 
Kompletná sada pre čistenie a pravidelnú údržbu lakovaných podláh, ktorá obsahuje: 
- 1x HARD FLOOR CLEANER - čistič - 750ml + mäkká bavlnená handrička 
- 1x HARD FLOOR FRESH - údržbový prípravok - 750ml 
- 1x HARD FLOOR POLIŠ - matný alebo hodvábne matný poliš - 750ml 

 
Hard floor cleaner – čistič 
Ekologický, vodou riediteľný hĺbkový čistiaci koncentrát, vhodný pre čistenie silne znečistených lakovaných 
drevených podláh a parkiet. Špeciálne navrhnutý aj na odstránenie starých znečistených vrstiev údržbových voskov. 
Použitie a spôsob nanášania: 

- Hĺbkové čistenie a pravidelná údržba všetkých typov interiérových podláh upravených lakmi a fermežmi. 
- Koncentrát zriediť s vlažnou vodou v pomere 1 : 1 a poriadne premiešať. Zmes naniesť na podlahu 

a rovnomerne rozotrieť. Nechať chvíľu pôsobiť, špinu zotrieť handrou alebo vysávačom na vodu. Pri 
nadmernom znečistení postup opakujte. Nakoniec podlahu umyť vlažnou vodou cca 2krát, vyhýbať sa 
nadmernému vlhčeniu! 

 
Hard floor fresh 
Vodou riediteľný ekologický čistiaci prípravok, určený pre každodennú údržbu lakovaných drevených podláh 
a parkiet. Je takisto vhodný pre údržbu lakovaného nábytku. 
Použitie a spôsob nanášania: 

- Pravidelná údržba všetkých typov interiérových podláh upravených lakmi. Neodporúča sa na ošetrovanie 
voskovaných podláh.  

- Ideálny tiež pre údržbu všetkých typov nábytku upravených lakmi. Neodporúča sa na údržbu voskovaného 
nábytku. 

- Prípravok HARD FLOOR FRRESH zriediť s vodou v pomere 1 : 10 (0,1L koncentrátu : 1 L čistej vody). Vo 
vzniknutej zmesi pravidelne navlhčiť mop a pretrieť podlahu. Takto pretretá podlaha je čistá, oživená 
a hygienická v jednom kroku. Vyvarovať sa nadmernému prevlhčeniu podlahy!   

 
Hard floor polish 
Ekologický, vodou riediteľný ochranný a oživovací (leštiaci) prípravok na drevené podlahy a parkety, povrchovo 
upravenými lakmi. Lesklý (POLISH). 
Použitie a spôsob nanášania: 

- Pre všetky typy interiérových podláh a parkiet. Pri novo lakovaných podlahách odporúčame nechať laky 
vyzrieť minimálne 14 dní.  

- Pred ošetrením odstrániť hrubú voľnú špinu a prach.  
- Pri ošetrovaní veľmi zašpinených podlahách odporúčame použiť najprv HARD FLOOR CLEANER – čistič. 
- Pred aplikáciou podlahu dôkladne vyčistiť. Naliať malé množstvo polišu na podlahu a rovnomerne rozotrieť 

v smere drevných vláken mäkkou handrou alebo mopom bez chlpov. Podlahu ošetrovať po častiach.    

 


