PEČUJTE O SVOU
LAKOVANOU PODLAHU
Výrobky pro péči o lakované podlahy

Synteko SUPER CLEAN 1697
je vysoce účinný čistící prostředek neobsahující vosk, který má
i pečující funkci. Produkt je vhodný jak pro podlahy z tvrdého
dřeva, ale i pro lakované podlahy z korku. Prostředek po nanesení zanechává tenkou a matnou protiskluzovou vrstvu, která
je antistatická. Při každém dalším mytí podlahy se tato vrstva
obnoví. Vrstva vylepšuje odolnost podlahy proti opotřebení
vrchní lakované vrstvy a pomáhá zachovat její krásný vzhled.
Díky složení, které má neutrální pH, bývá prostředek Synteko SUPER CLEAN doporučován na všechny lakované povrchy.
Prostředek je vhodný i pro dlážděné a kamenné podlahy. Synteko SUPER CLEAN po nanesení nezanechává šmouhy a je
snadno rozpustný i ve studené vodě.

Synteko NEWSHINE 1696
je ochranný prostředek na bázi vody a je bez zápachu. Pravidelné používání přípravku Synteko NEWSHINE v prostorech
s velkým pohybem osob zlepšuje ochranu Vaší lakované podlahy. Při aplikaci dochází i k odstranění lehkých škrábanců
na podlaze. Přípravek může být aplikován i víckrát, aniž by
došlo ke vzniku jakékoli silnější vrstvy. Synteko NEWSHINE
zanechává ochrannou vrstvu, která napomáhá k udržení krásného vzhledu Vaší lakované podlahy po dlouhou dobu. Následné ošetřování nebo leštění podlahy po nanesení prostředku
už není potřeba. Podlaha může být následně čištěna vlhkým
mopem, aniž by došlo k rozpuštění vrstvy přípravku Synteko
NEWSHINE.

Jak používat prostředek SUPER CLEAN ?
Vysajte nebo vytřete podlahu mopem, zbavte jí veškeré špíny
a připravte prostředek Synteko SUPER CLEAN následovně:
• Pro běžně znečištěné povrchy, 1 díl přípravku
SUPER CLEAN na 50 dílů vody
• Pro silně znečištěné povrchy použijte 2–3 díly přípravku
SUPER CLEAN na 50 dílů vody
Nejprve naplňte kbelík vodou a vmíchejte příslušné množství
čistícího prostředku. Nikdy nelijte vodu přímo na dřevěnou
podlahu. Namočte mop do přichystaného kbelíku s přípravkem
a pořádně jej vyždímejte, než začnete podlahu vytírat. Synteko
SUPER CLEAN je vhodný pro mopy, i pro kombinované čistící
přístroje.

Jak používat prostředek NEWSHINE ?
Před použitím se ujistěte, že je podlaha čistá. Pokud ne, tak
podlahu vytřete, zameťte nebo vysajte. Mastnotu, leštidla
a jakékoli čistící prostředky by měly být předem odstraněny
vodou s přípravkem Synteko REMOVER. Aplikujte tenkou
a rovnoměrnou vrstvu přípravku Synteko NEWSHINE pomocí
vlhkého mopu nebo utěrky s hladkým povrchem. Podlahu nechte
uschnout po dobu třiceti minut, než po ní začnete chodit.

Synteko REMOVER 1692
je základní čistící prostředek, který účinně odstraňuje špínu
a skvrny způsobené například podrážkou bot, leštidlem
na boty, rtěnkou, inkoustem či jiným znečištěním. Prostředek
je navržen pro použití buď před broušením podlah a lakováním,
nebo před použitím Synteko údržbových prostředků, jakým je
například NEWSHINE.
Poznámka: Vosk na dřevěné podlaze před lakováním NELZE
odstranit pomocí prostředku Synteko REMOVER. Takto znečištěné podlahy musí být broušeny až na dřevo.
Jak používat prostředek REMOVER ?
Vysajte nebo vytřete podlahu, zbavte jí veškeré špíny a připravte prostředek Synteko REMOVER následovně:
• Pro běžně znečištěné povrchy, ½ až 1 díl přípravku
Synteko REMOVER na 100 dílů vody
• Pro více znečištěné povrchy použijte 2–3 díly přípravku
Synteko REMOVER na 100 dílů vody
Mop namočte do směsi – nikdy nelejte přímo na podlahu.
Vytřete mokrým mopem, nechte směs působit několik minut
a poté vytřete suchým mopem. Pokud má být podlaha broušena
a nově lakována, doporučuje se její vytření roztokem: 1 díl octa
v 9 dílech vody. Před přebroušením a lakováním musí být podlaha zcela suchá.

Povrchy ošetřené laky Synteko se udržují snadno čisté.
Pravidelná údržba dodá Vaší podlaze dlouhou životnost.

PO LAKOVÁNÍ:
•
•
•
•
•

Podlaha může být používána (s opatrností) až po 8 hodinách od nanesení poslední
vrstvy.
Nábytek může být na podlahu umístěn až po 24 hodinách.
Koberce mohou být na podlahu položeny až po jednom týdnu.
Podlahu nečistěte vodou, ani čistícími prostředky po dobu jednoho měsíce.
Připevněte plstěné podložky na spodní stranu noh židlí a stolů, aby nedošlo
k poškrábání povrchu.

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ PRODUKT:
Mytí a údržba
Péče a vzhled
Speciální čištění

SUPERCLEAN
NEWSHINE
REMOVER
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Detailní informace a pokyny jsou poskytnuty
na příbalovém letáku a dále na webových
stránkách výrobce (www.synteko.com).
Tato příručka prezentuje pouze výběr
důležitých informací.
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Synteko SOAP 1617
je vhodný pro pravidelné mytí olejovaných dřevěných podlah.
Prostředek může být také použit pro mytí a údržbu povrchů
z přírodního kamene, keramické dlažby, ale i na lakované podlahy.
Jak používat prostředek SOAP ?
Prostředek je vhodné používat pro pravidelné mytí, ale ne dříve,
než týden po aplikaci olejování. Podlahy mohou být očištěny
pomocí prostředku Synteko SOAP naředěného v poměru 1:20
s vlažnou vodou za použití řádně vyždímaného mopu či utěrky.

PEČUJTE O SVOU
OLEJOVANOU PODLAHU

Synteko RE-COVER 1620
je olej určený k pravidelné údržbě olejovaných dřevěných
a korkových podlah. Frekvence použití záleží na míře zátěže,
které je olejovaná podlaha vystavena, a na frekvenci mytí dané
podlahy:
• V domácnostech 1x za rok
• V komerčních prostorech 2–4x za rok.
Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dříve, než se povrchová úprava olejováním opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek
RE-COVER můžete také použít k lokálním opravám.

Synteko REMOVER 1692
je základní čistící prostředek, který účinně odstraňuje špínu
a skvrny způsobené například podrážkou bot, leštidlem
na boty, rtěnkou, inkoustem či jiným znečištěním. Prostředek
je navržen pro použití buď před broušením podlah a olejováním, nebo před použitím Synteko údržbových prostředků,
jakým je například NEWSHINE.
Poznámka: Vosk na dřevěné podlaze před olejováním NELZE
odstranit pomocí prostředku Synteko REMOVER. Takto znečištěné podlahy musí být broušeny až na dřevo.

Jak používat prostředek RE-COVER ?
Vyčistěte podlahu pomocí prostředku Synteko REMOVER.
Ujistěte se, že před nanesením prostředku Synteko RE-COVER
je podlaha dokonale suchá. Aplikujte přípravek v tenké vrstvě
pomocí gumové stěrky, mopu, nebo podobného nástroje.
Přípravek RE-COVER nechte do podlahy absorbovat po dobu
10–15 minut, než jej nanesete znovu v další vrstvě (pokud je to
potřebné). Pokud ano, tak následující vrstvu nechte uschnout
po dobu dvaceti minut a pro rozleštění použijte čistou, suchou
utěrku s jemným povrchem. Po podlaze můžete začít chodit
zhruba po 2–4 hodinách.

Jak používat prostředek REMOVER ?
Vysajte nebo vytřete podlahu, zbavte jí veškeré špíny a připravte prostředek Synteko REMOVER následovně:
• Pro běžně znečištěné povrchy, ½ až 1 díl přípravku
Synteko REMOVER na 100 dílů vody
• Pro více znečištěné povrchy použijte 2–3 díly přípravku
Synteko REMOVER na 100 dílů vody
Mop namočte do směsi – nikdy nelejte přímo na podlahu.
Vytřete mokrým mopem, nechte směs působit několik minut
a poté vytřete suchým mopem. Pokud má být podlaha broušena
a nově olejována, doporučuje se její vytření roztokem: 1 díl octa
v 9 dílech vody. Před přebroušením a olejováním musí být podlaha zcela suchá.

Povrchy ošetřené pomocí Synteko olejů se udržují snadno čisté.
Pravidelná údržba Vaší olejované podlahy zajišťuje její dlouhou životnost.

PO OLEJOVÁNÍ:
• Podlaha může být používána za 1-2 dny od poslední aplikace oleje.
• Během prvního týdne po olejování oleji Synteko nesmí podlaha přijít do styku
s vodou.
• Pravidelně podlahy vysávejte nebo vytírejte suchým mopem.
• Připevněte plstěné podložky na spodní stranu noh židlí a stolů, aby nedošlo
k poškrábání povrchu.

VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ PRODUKT:
Mytí olejované podlahy
Péče a vzhled
Speciální čištění
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RE–COVER
REMOVER
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Detailní informace a pokyny jsou poskytnuty
na příbalovém letáku a dále na webových
stránkách výrobce (www.synteko.com).
Tato příručka prezentuje pouze výběr
důležitých informací.
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