
 
 
 
Návod na použití 
INTENZÍVNÍ ČISTIČ laku Twist PLUS 

Používá se na intenzívní čištění (základní čištění) lakovaných podlah. Slouží k odstranění silného znečištění nebo 
opotřebených vrstev ošetření. Intenzívně vyčištěné podlahy doporučujeme následně ošetřit. Pro udržení hodnoty podlahy 
provádějte intenzívní čištění jen v případě potřeby, tedy když zametení, vysátí a údržbové čištění nestačí. 

Poměr ředění: Před použitím výrobek protřepejte. 

INTENZÍVNÍHO  ČISTIČE na kbelík teplé vody (8–10 l). 
V závislosti na stupni znečištění použijte 0,5 l  až 1 l  

 

Příprava: Podlahu zameťte a vysajte. Nejprve vyčistěte silně ušpiněná místa - čistič naneste neředěný,  

nechejte působit a dobře setřete čistou vodou. 
 

Aplikace: Roztok čističe naneste pomocí hadříku nebo mopu tak, aby byla podlaha vlhká. Vyvarujte se stojaté vody, 
kapek a kruhů od kbelíku. Roztok nechejte působit několik minut a poté podlahu stírejte bílým padem v podélném směru.  
Uvolněnou špínu setřete hadříkem nebo mopem (občas vyždímejte). Podle stupně zašpinění vody v kbelíku poznáte, zda 
je třeba čistící roztok vyměnit nebo zda ho můžete použít znova. Nakonec stírejte zavlhka podélně ve směru vláken. Vlhké 
setření neutralizuje tenzidy a případné zbytky nebrání následnému ošetření. 

Upozornění: Doporučujeme používat 2 kbelíky: jeden s čistícím roztokem, druhý s čistou vodou k máchání a ždímání. 
Čistící roztok tak zůstane déle čistý, což šetří náklady a životní prostředí. Uvolnění špíny potřebuje určitý čas, ale 
nenechávejte čistící roztok zaschnout. V případě potřeby pracujte po částech. Opakované stírání je účinnější a šetrnější 
než jediné mokré čištění. Pro případné následné ošetření nechejte podlahu zcela zaschnout.  

INTENZÍVNÍ ČISTIČ není vhodný pro údržbové čištění, protože narušuje ošetřující vrstvy. Používejte vždy jen doporučené 
prostředky na čištění a ošetřování. Silná koncentrace čističe, nadměrná vlhkost a nevhodné prostředky na čištění a 
ošetřování mohou podlahy poškodit. 
 

Informace o obsažených látkách: voda, <5% aniodových tenzidů, <5% neionogenních tenzidů, aromatické látky, 
konzervační látky: alkoholy, bez fosfátů a bělicích prostředků 

Bezpečnostní pokyny: 
Chraňte před dětmi. Nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny. Silně dráždí oči. Po použití si 
důkladně umyjte ruce. Použijte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejovou masku. PO ZASAŽENÍ OČÍ je několik 
minut opatrně proplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, dle možnosti je vyjměte a oči dále proplachujte. Pokud 
dráždění přetrvává, konzultujte svůj stav s lékařem/vyhledejte lékařskou pomoc.  

 tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených lakem Twist PLUS  

ČISTIČ  
na čištění dle potřeby  
(údržbové čištění) 
 

INTENZÍVNÍ ČISTIČ  
k odstranění silného znečištění 
(základní čištění)   

RYCHLÁ PÉČE  
k oživení povrchu   
matná emulze  
(údržbové ošetření) 

    INTENZÍVNÍ PÉČE  
na intenzívně používané povrchy  

hedvábně lesklá emulze   
 (intenzívní ošetření) 

  Kód produktu (GISCODE): GU80. K dostání jen ve specializovaných obchodech.  
  
Prodej:     tilo  GmbH,  A-4923  Lohnsburg. 

Skladujte pod zámkem, chraňte před dětmi. Doba skladovatelnosti: v uzavřené nádobě 

neomezeně. Tekutý výrobek je mrazuvzdorný. 

 

 

INTENZÍVNÍ ČISTIČ laku Twist PLUS 1 l    obj. č.    Z1059 

INTENZÍV
NÍ ČISTIČ 
laku Twist 
PLUS 2,5 l    
obj. č.  
Z1060 

 

9 003364   104330 

Tyto pokyny vám předáváme dle svého nejlepšího vědomí na základě našich zkoušek a zkušeností. Nepřebíráme však záruku za výsledek zpracování 
v jednotlivém případě vzhledem k množství možností aplikací a vzhledem podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit. Proveďte vlastní 
zkoušky. Obraťte se na nás o radu v případě nejasností nebo před zahájením prací v případě větších projektů. Omyl a technické změny vyhrazeny! Další 
informace a aktualizace viz www.tilo.com. 
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