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Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN Basic Cleaner je prémiový ošetřovací prostředek a čistič 
a může být použit na jakékoliv elastické podlahové krytiny. 
Jedná se o čisticí prostředek doporučený před použitím UZIN 
Resilient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické 
podlahové krytiny. 

► mnohoúčelový / pro jakékoliv elastické podlahové krytiny
► vysoká koncentrace
► snižuje náklady práce
► odstraňuje stávající povrchové vrstvy a stará povrstvení 

ošetřovacích prostředků
     

Technická data:

Způsob balení:                  5 l plastový kanystr

Skladovatelnost:               min. 5 let

Barva:                                čirá

Aroma:                              neobtěžující

Spotřeba/vydatnost:        cca 125 m2 / kanystr

Mísící poměr:                    běžné znečištění: 
                            ředit: 1 : 10 se studenou vodou  
                           silné znečištění:
                           ředit: 1 : 1 se studenou vodou                     

Doba zpracování:              1 hod* 

Teplota zpracování:          16 – 24 o C

Provozní zatížení:              po zaschnutí

* při 21 o C a 65% rel. vzduš. vlhkosti. Spotřeba je přibližná a může se měnit 
v závislosti na povrchu.

                                   

Oblasti použití:

UZIN Basic Cleaner je vysoce účinný čistič pro odstranění 
nečistot, mastnoty, vosku a většiny prostředků pro údržbu 
před aplikací produktů UZIN Resilient Sealer nebo UZIN 
Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny. Pouze 
pro vnitřní prostředí. 

Vhodný pro:

► elastické podlahové krytiny                                
► LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky) 
► linoleum (s polyuretanovou vrstvou)
► PVC
► VCT (vinylové kompozitní dílce)
► pryžové podlahové krytiny
► obytné prostory (apartmány, obytné domy)
► komerční prostory (kanceláře, nemocnice, školy, 

univerzity, knihovny, obchody, 
     pečovatelské domy)
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UZIN Basic Cleaner

Zpracování:

► podlahu očistit prachovkou a/nebo vysát
► mopem nanést správně naředěný roztok na podlahu a 

nechat působit na povrchu asi 5 min., roztok nenechat 
zaschnout 

► podlahu vydrhnout např. strojem WOLFF Samba (nebo 
podobným strojem) až se odstraní staré ošetřovací vrstvy, 
nečistoty apod.

► po vydrhnutí nečistoty a tekuté zbytky odstranit mokrým 
šamponováním a sprejováním pomocí čisticího stroje nebo 
vysavačem pro mokré vysávání  

► podlahu 2 – 3 x neutralizovat pomocí mopu mikrovláknem 
a čistou vodou a vzniklou lázeň vysát vysavačem pro 
mokré čištění

► takto připravený povrch podlahy nechat před aplikací UZIN 
Resilient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus důkladně 
vyschnout

Důležitá upozornění:

► skladovatelnost je v originálním balení min. 5 let při 
chladném uskladnění. Chránit před mrazem. Kanystr 
opatrně otevřít a opět pevně uzavřít a obsah co nejrychleji 
zpracovat. Produkt nechat před použitím aklimatizovat na 
pokojovou teplotu.  

► optimální podmínky pro zpracování jsou 20 – 25 o C 
pokojová teplota, min. teplota na podlaze od 16 o C a rel. 
vlhkost vzduchu pod 65 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost 

     prodlužují dobu zpracování, vysoká teplota a nízká vlhkost 
zkracují dobu zpracování.

      

Ochrana práce a životního prostředí:
Výrobek je nehořlavý. Může vážně poškodit zrak. Působí podráždění kůže. Vyvarovat 
se kontaktu s očima nebo s pokožkou. V případě kontaktu s očima vypláchnout 
důkladně vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omýt důkladně 
vodou a mýdlem. Při práci s výrobkem použít ochranný krém a ochranné rukavice a 
ochranné brýle. Dbejte bezpečnostních informací na etiketě výrobku a stejně tak i v 
bezpečnostním listu.

likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, 
vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou 
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté 
zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.    

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však 
nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě 
pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o 
výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.uzin.cz.
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