
Návod na použití 
ČISTIČ oleje Vital NATUR 
 

ČISTIČ je jemné podlahové mýdlo k údržbovému čištění olejovaných podlah. Mýdlo má neutrální pH a obsahuje látky 
s prací účinností (tenzidy), které dřevu vyhovují. Tenzidy obsažené např. v pracím prášku, octovém čističi, přípravku na 
mytí nádobí nebo na čištění van jsou nevhodné, protože vedou k silnému bobtnání a blednutí dřeva. Pro udržení hodnoty 
podlahy provádějte intenzívní čištění jen v případě potřeby, tedy když zametení a vysátí nestačí. 

 

Poměr ředění: Před použitím výrobek protřepejte. V závislosti na stupni znečištění použijte 5 cl  ČISTIČE  

na kbelík teplé vody (5 l). 
  
Příprava: Podlahu zameťte a vysajte. Nejprve vyčistěte silně ušpiněná místa. 

Aplikace: Roztok čističe naneste pomocí utěrky 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 za vlhka. Utěrku občas vyždímejte. Podle 
stupně zašpinění vody v kbelíku poznáte, zda je třeba čistící roztok vyměnit nebo zda ho můžete použít znova. Nakonec 
podlahu setřete čistou vodou v podélném směru textury dřeva.  

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. Na silně znečištěné podlahy doporučujeme základní čištění pomocí INTENZÍVNÍHO ČISTIČE. 
Po základním čištění je třeba podlahu následně ošetřit. Parkety a hotové podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké a nikdy 
mokré, protože velmi citlivě reagují (bobtnají). Silně alkalické čisticí prostředky poškozují povrch podlahy, proto používejte 
vždy jen doporučené přípravky na čištění a ošetřování. 

Informace o obsažených látkách: voda, <5% aniodových tenzidů, <5% neionogenních tenzidů, aromatická látka, 
konzervační látka: 2-bromo 2-nitropropane-1,3-diol (Bromopol), bez fosfátů a bělicích prostředků 

 

Bezpečnostní pokyny: 
Chraňte před dětmi. Nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny.  

tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených olejem Vital NATUR  

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): GU40. K dostání jen ve specializovaných obchodech.  
 

Prodej:     tilo  GmbH,  A-4923  Lohnsburg. 

Skladujte pod zámkem, chraňte před dětmi. Doba skladovatelnosti: v uzavřené nádobě minimálně 2 roky. 

Případné usazené látky pečlivě rozmíchat příp. dobře protřepat. K recyklaci předávejte jen zcela vyprázdněné 

obaly.  
 

 

ČISTIČ oleje Vital NATUR 1 l    obj. č.    Z1047  9003364104132 

 

ČISTIČ oleje Vital NATUR 2,5 l  obj. č.    Z1048  9003364104149 

. 
 
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. 

Strana 1 z 1                      VI_042_Verarbeitungsinformation_Reiniger_Vital_Natur_de                                Verze 02/17 
 Popis: Návod na použití čističe oleje Vital Natur  
tilo GmbH I A-4923 Lohnsburg I Magetsham 19 I Tel. +43-7754-400-0 I Fax +43-7754-400-140 I office@tilo.com I www.tilo.com 

 

 

http://www.tilo.com/
mailto:office@tilo.com
http://www.tilo.com/

