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  Technický list             

HARDFLOOR CLEANER 
čistič 

Popis výrobku 
Vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský, hluboce čistící 
přípravek na lakované dřevěné podlahy a parkety určený pro 
důkladné odstranění starých leštěnek (HARD FLOOR POLISH & 
UNICARE X-MATT). Lze také použít jako odmašťovač pro odstranění 
přetrvávajících skvrn. 
 
Použití 
Pro všechny typy vnitřních lakovaných dřevěných podlah a parket. 
 
Naše doporučení 
Podlaha se před použitím HARD FLOOR CLEANER musí  vyčistit 
vysavačem nebo smetákem. Pro odstranění skvrn použijte HARD 
FLOOR CLEANER naředěný v poměru 1:10 s vlažnou vodou a 
zamíchejte.  Pokud chcete odstranit staré nánosy čistidel (leštěnek), 
nařeďte v poměru 1:5 s vlažnou vodou. 
Naneste (nalijte) na podlahu a kartáčem rovnoměrně rozetřete po 
ploše. Nechte 5-10 minut působit, nenechte uschnout. Po té 
důkladně vytřete špínu,  která se díky HARD FLOOR CLEANER 
rozpustila, čistou vodu. Můžete použít hadr nebo vysavač na vodu. 
Podlahu omyjte ještě dvakrát čistou vlažnou vodou. Nepoužívejte 
nadměrné množství vody. Jestliže špína nebo staré nánosy čistidel 
stále zůstávají na podlaze, tak postup opakujte. 
Po vyčištění podlahy produktem HARD FLOOR CLEANER 
doporučujeme povrch ošetřit produktem HARD FLOOR POLISH 
nebo UNICARE X-MATT. Dále pro pravidelnou údržbu lakovaných 
podlah používejte HARD FLOOR FRESH. 
 
Informace o produktu 
Skladovatelnost: 12 měsíců v dobře uzavřeném originálním obalu a 
skladování od +5°C do 25°C 
Chránit před mrazem!! 
 
Zvláštní informace 
Chránit před dětmi. Nemíchat s jinými čističi. Při požití vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu. Používejte ochranné 
rukavice. 
 
 
 
 

SCHNUTÍ 15 min * 

VYDATNOST cca 200 - 400 m2/l 

 
* Schnutí je silně závislé na množství naneseného 
produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. 
 

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro 
odborné zpracovatele. Zpracovatelské 
pokyny uvedené v technických listech 
jsou sestaveny po odpovídajících testech 
a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány 
podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto 
doporučujeme před použitím tohoto 
výrobku, jej dle možností okolností 
vyzkoušet. Tento technický list není 
předmětem záruky. 
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