WYKðADZINY ELASTYCZNE
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Dwuskñadnikowy, szybko utwardzajøcy siü preparat olejowy w zestawie do retuszowania lekkich zarysowaþ
i oznak zuĄycia na winylowych wykñadzinach designerskich, najlepiej z fabrycznym wykoþczeniem z PU
lub polakierowanych póĂniej dwuskñadnikowym lakierem RZ Turbo Protect.
Nadaje siü do:
Ź designerskich wykñadzin winylowych (LVT)
Ź wszystkich powierzchni zabezpieczonych
fabrycznie PU/ PUR
Ź wszystkich wykñadzin polakierowanych RZ
Turbo Protect.
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+ czüĀciowa naprawa wykñadzin winylowych
+ nie jest konieczna kompletne odnowienie wykñadziny
+ stopieþ poñysku nie ulegnie zmianie

Āú opakowania

Jedn. wysyñkowa

WydajnoĀú

100 ml (80 ml + 20 ml)

1

80–100 m2
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Matowy, dwuskñadnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniajøcy ekstremalnie dñugotrwañø ochronü
powierzchni elastycznych wykñadzin podñogowych nowych lub poddawanych renowacji.
Nadaje siü do:
Ź winylu, PVC, CV, linoleum
i kauczuku, powierzchni
gñadkich lub z lekkø strukturø
oraz elastycznych wykñadzin
z fabrycznym wykoþczeniem
PU/ PUR.

+
+
+
+
+

oszczüdnoĀú kosztów i czasu dziüki tylko jednokrotnemu lakierowaniu
szczególnie ñatwy w pielügnacji
doskonaña odpornoĀú na ponowne zabrudzenia
doskonaña odpornoĀú na roztwory do dezynfekcji røk
permanentnie zabezpiecza wykñadzinü (brak koniecznoĀci czyszczenia
gruntownego)
- wyñøcznie dla przeszkolonych wykonawców

Wspóñczynnik pH: 8.
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þ poñysku

Opakowanie

Jedn.
wysyñkowa

ZuĄycie na m2

WydajnoĀú

matowy

4l+1l

1

Pomieszczenia mieszkalne ok. 50 g/m2

Pomieszczenia mieszkalne ok. 100 m2

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktaĄowy!

Lakierowanie wykñadzin RZ Turbo Protect

Przed kaĄdym lakierowaniem RZ Turbo
Protect wyczyĀciú podñogü szlifierkø
jednotarczowø z zañoĄonym padem
renowacyjnym RZ (szary). Na koþcu
zneutralizowaú podñogü czystø wodø.

Skñadniki A oraz B wymieszaú intensywnie
ze sobø i pozostawiú na okoño 5 minut.
Uwaga: przed lakierowaniem wñoĄyú sitko
do kanistra z lakierem.

Przy pomocy odpowiedniego wañka do
lakieru równomiernie rozprowadziú RZ
Turbo Protect na powierzchni wykñadziny.

Po ok. 16 godzinach moĄna ostroĄnie
wchodziú na podñogü.

Przedstawione opisy nie uwzglüdniajø wszystkich danych. KaĄdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierajøce wyczerpujøce informacje, których naleĄy bezwzglüdnie przestrzegaú.
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PODðOGI ELASTYCZNE
RZ 150 ÿRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO
RZ GRUNDREINIGER
Alkaliczny Ārodek do czyszczenia gruntownego usuwajøcy oporne zabrudzenia, warstwy Ārodków do
pielügnacji i pozostañoĀci klejów na elastycznych wykñadzinach podñogowych.
Nadaje siü do:
Ź elastycznych wykñadzin
podñogowych z PVC, CV,
gumy, kamienia naturalnego
i sztucznego.

+ szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, olej, tñuszcz
oraz pozostañoĀci klejów
+ bez trudu usuwa stare pozostañoĀci Ārodków do pielügnacji
i nawarstwienia

Wspóñczynnik pH: 11.
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OPQSTUĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

55395

800 ml

15

20 m2

55396

10 l

1

250 m2

WydajnoĀú
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RZ 161 / 162 POWðOKA OCHRONNA poñysk / mat
RZ ELASTIC SIEGEL glänzend / seidenmatt
Poliuretanowy, specjalny Ārodek do pielügnacji z dodatkiem poliuretanu speñniajøcy najwyĄsze wymagania
stawiane powñokom ochronnym do elastycznych wykñadzin podñogowych.
Nadaje siü do:
Ź elastycznych wykñadzin
podñogowych PVC, CV, gumy,
kamienia naturalnego
i sztucznego.

+ do stosowania przy bardzo intensywnym uĄytkowaniu, antypoĀlizgowy
+ dñugotrwañe zabezpieczenie powierzchni wydñuĄa trwañoĀú wykñadziny
+ szczególnie odporna na Ācieranie

Wspóñczynnik pH: 9.
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VLUWPQþ poñysku

WielkoĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

55397

poñysk

800 ml

15

15 m2

55398

poñysk

10 l

1

200 m2

55399

jedwabisty poñysk

800 ml

15

15 m2

55400

jedwabisty poñysk

10 l

1

200 m2

WydajnoĀú przy jednokrotnym nañoĄeniu
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RZ 181 ÿRODEK DO CZYSZCZENIA BIEă÷CEGO
RZ ELASTIC WISCHPFLEGE
Bardzo skuteczny, specjalny Ārodek do bieĄøcego czyszczenia i pielügnacji wykñadzin podñogowych
zakonserwowanych Ārodkami RZ 161/ RZ 162, RZ Turbo Protect oraz wykñadzin z fabrycznymi dodatkami
PU / PUR oraz kamienia naturalnego.
Nadaje siü do:
Ź wszystkich, elastycznych
wykñadzin podñogowych
wñøcznie z wykñadzinami
z fabrycznymi dodatkami
PU / PUR

+
+
+
+

czyĀci i pielügnuje w jednym cyklu roboczym
zawiera wysokojakoĀciowe komponenty pielügnacyjne
bardzo skutecznie rozpuszcza brud, jest antypoĀlizgowy
pH neutralny

Wspóñczynnik pH: 9.
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OPQSTUĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

WydajnoĀú

55403

800 ml

15

800 m2

55404

10 l

1

10 000 m2
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PODðOGI Z LINOLEUM

XY [\] ÿRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO
RZ LINO GRUNDREINIGER
Specjalny Ārodek czyszczøcy o ñagodnym dziañaniu do skutecznego usuwania nawarstwieþ i pozostañoĀci
Ārodków do pielügnacji linoleum*
Nadaje siü do:
Ź wszelkiego rodzaju wykñadzin
z linoleum.

+ ñagodny, a zarazem silny Ārodek czyszczøcy
+ usuwa stare pozostañoĀci warstw Ārodków do pielügnacji
i nawarstwienia

Wspóñczynnik pH: 11.
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cdefghĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

Czyszczenie po zakoþczeniu
prac budowlanych
2

30 m2
350 m2

55406

800 ml

15

200 m

55407

10 l

1

2.500 m2

Czyszczenie zasadnicze

* W przypadku czyszczenia linoleum minimalne zalecane stüĄenie 1:1

RZ 260 / RZ 261 POWðOKA OCHRONNA poñysk / jedwabisty mat
RZ LINO SIEGEL glänzend/seidenmatt
Specjalna powñoka do pierwszej pielügnacji i jako wierzchnia warstwa zabezpieczajøca do linoleum.
Nadaje siü do:
Ź wykñadzin z linoleum bez
fabrycznego zabezpieczenia
PU/ PUR*.

+ chroni wykñadziny przy intensywnym uĄytkowaniu, odporna na
zabrudzenia
+ do stosowania przy bardzo intensywnym uĄytkowaniu podñogi

Wspóñczynnik pH: 9.
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iahjdeþ poñysku

WielkoĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

55408

poñysk

800 ml

15

15 m2

55409

poñysk

10 l

1

200 m2

55410

jedwabisty mat

800 ml

15

15 m2

55411

jedwabisty mat

10 l

1

200 m2

WydajnoĀú przy jednokrotnym nañoĄeniu

* Do wykñadzin PU/PUR zaleca siü powñokü RZ 161 lub RZ 162

RZ 280 ÿRODEK DO CZYSZCZENIA BIEă÷CEGO
RZ LINO WISCHPFLEGE
Wysokiej jakoĀci Ārodek do bieĄøcego czyszczenia i pielügnacji naturalnych (niezabezpieczonych fabrycznie)
wykñadzin z linoleum.
Nadaje siü do:
Ź linoleum bez zabezpieczenia
fabrycznego.

+ czyĀci i pielügnuje w jednym cyklu roboczym
+ zawiera wysokiej jakoĀci skñadniki pielügnujøce
+ tworzy film odporny na zabrudzenia

Wspóñczynnik pH: 9.
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cdefghĀú opakowania

Jedn. wysyñkowa

WydajnoĀú

55412

800 ml

15

800 m2

55413

10 l

1

10 000 m2

TEKSTYLNE WYKðADZINY DYWANOWE
RZ 440 ÿRODEK DO CZYSZCZENIA WSTûPNEGO
RZ VORREINIGER
Specjalny Ārodek do wstüpnego, miejscowego czyszczenia zabrudzeþ i plam przed przystøpieniem do
profesjonalnego czyszczenia na mokro (ekstrakcja)
Nadaje siü do:
Ź dywanów, wykñadzin
dywanowych i mebli
tapicerowanych z wñókien
syntetycznych i weñny.

+ skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, Ālady chodzenia i plamy
+ potüguje siñü czyszczenia systemu do prania dywanów na mokro
RZ Teppichwasch-System

Wspóñczynnik pH: 7.

 

Āú opakowania

Jedn. wysyñkowa

WydajnoĀú

51991

450 ml

20

20 m2

52002

2,5 l

1

100 m2

RZ 450 ÿRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO
RZ HAUPTREINIGER AIRFRESH
Skuteczny koncentrat czyszczøcy do gruntownego czyszczenia dywanów, wykñadzin dywanowych oraz tapicerki
systemem do prania dywanów na mokro.
Nadaje siü do:
Ź dywanów, wykñadzin
dywanowych i mebli
tapicerowanych z wñókien
syntetycznych. Do wñókien
naturalnych zalecamy Ārodek
RZ 451.

+ szybko usuwa uporczywe zabrudzenia i jest przy tym ñagodny dla
kolorów i wñókien
+ zmniejsza iloĀú alergenów roztoczy kurzu domowego
+ przyjazny dla Ārodowiska i nie zawiera fosforanów
+ krótki czas schniücia dziüki zastosowaniu wydajnej funkcji ssania
maszyny RZ do prania dywanów na mokro.

Wspóñczynnik pH: 9.

 

 

55388

RZ ÿrodek do czyszczenia gruntownego

55389

RZ ÿrodek do czyszczenia gruntownego

Āú opakowania

Jedn. wysyñkowa

800 ml

15

60 m2

10 l

1

800 m2

WydajnoĀú

RZ 460 ÿRODEK DO IMPREGNOWANIA DYWANÓW
RZ FASERSCHUTZ
Niebrudzøca siü, stabilizujøca runo powñoka ochronna do konserwacji wñókien dywanów i pokryú tapicerskich
po czyszczeniu gruntownym Ārodkiem RZ 450
Nadaje siü do:
Ź dywanów, wykñadzin
dywanowych i mebli
tapicerowanych z wñókien
syntetycznych i z weñny.

+
+
+
+

zabezpiecza i chroni wñókna
zapobiega filcowaniu siü i szarzeniu
zapobiega przywieraniu zabrudzeþ
redukuje skñonnoĀú do powstawania Āladów chodzenia

Wspóñczynnik pH: 6.

 

Āú opakowania

Jedn. wysyñkowa

WydajnoĀú

55385

500 ml

20

20 m2

55390

2,5 l

1

100 m2
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 ðADZINY DYWANOWE | USUWANIE PLAM
   ¡¢ £ / RZ FLECKENHAMMER
Silny odplamiacz o nadzwyczajnie duĄej zdolnoĀci rozpuszczania. Skutecznie usuwa plamy nierozpuszczalne
w wodzie, takie jak tñuszcz | smoña | lakier | farba do pieczøtek | wosk | czekolada | guma do Ąucia | klej |
dñugopis | atrament | margaryna | i wiele innych.
Produkt nadaje siü do:
Ź usuwania plam nierozpuszczalnych
w wodzie z dywanów, wykñadzin
dywanowych (z wñókien syntetycznych
i z weñny), tapicerki, tekstyliów, wykñadzin
gumowych i podñóg kamiennych.

+ dziaña w ciøgu kilku sekund
+ nadzwyczajnie duĄa siña usuwania plam

Wspóñczynnik pH: brak danych.
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©ª«¬®Āú opakowania

Jednostka wysyñkowa

WydajnoĀú

055711

200 ml

1

50–100 plam

RZ 490 ODPLAMIACZ / RZ FLECKENGREIFER
Bardzo skuteczny odplamiacz z aktywnym tlenem. Usuwa nastüpujøce plamy rozpuszczalne w wodzie:
krew | cola | pisaki | mocz | wino czerwone | rdza | herbata | piwo | jajko | trawa | kawa | czerwone buraki |
sos | i wiele innych.
Produkt nadaje siü do:
Ź usuwania plam rozpuszczalnych w wodzie
i nieorganicznych z dywanów, wykñadzin
dywanowych (z wñókien syntetycznych
i z weñny), tapicerki i tekstyliów.
Wspóñczynnik pH: 6.

+ produkt z aktywnym tlenem
+ nie zawiera agresywnych dodatków
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©ª«¬®Āú opakowania

Jednostka wysyñkowa

WydajnoĀú

055393

250 ml

1

10–150 plam

IDEALNE ROZWI÷ZANIE NA KAăD÷ PLAMû.

¯°±²³´µ¶ ·µü uciøĄliwych plam moĄe byú trudne. Odplamiacze RZ 490 i RZ 491
to idealne rozwiøzanie nawet na najbardziej uciøĄliwe plamy.

Produkty RZ 490 i RZ 491 usunø plamy w rekordowo szybkim tempie.

¸¹º»º
Piwo

¼½¾¿
ÀÁÂÃ ÄÁÄ½¾¿ÅÆ
ÇÁÈÆ
ÉÆ½ÊË ÄËÂÌ¾½ÂËÍÅ¾
ÎÈ¾ÃÁ¿ ÌÏÂÐÑ¾
ÒÆÍÃÁ
ÓÁÃ Á¿ÁÑÁ¿Ë
Ôñuszcz
ÕÖÂÆÃÖ
Ô½Æ¿Æ
ÎÁÑÐ
×ywica
ÎÖØÄ
¼Æ¿Æ
¼ÆÃÆÁ
¼È¾Í ÕÆÙÙ¾Ú
ÛÏÜÆ ÄÁ Ąucia
Ýñugopis
ÞÆÃÖ¾½
ÞÖÃÖ¾½
Þ¾ÜÁÅÖÆÄÆ
ÓÐÜÖÅÃÆ
ÎÆ½garyna

RZ 490 ODPLAMIACZ

RZ 491 ODPLAMIACZ

Ø
Ø
Ø

¸¹º»º

Ø

Marmolada

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ÞÆÃÖ¾½ ÄÁ ÌÆÐÅÁÃÑÖ
ß¿ÁÑ¾
ßÈ¾Í
àÏÄËþ
áÄÐÆ
ÓÆÄÐÆ
âmietana
ÓÁÂ
ÇÐ¾ÃÁÈÆÄÆ
ÕÆÂÙÆ ÄÁÊÏÙØ¿
ÔÏÂÐ
ÓÌÖ½ËÙÏÂ
ã¾½ÊÆÙÆ
ÓÜÁña, atrament
ÀÁÂÃ
ÀÖÅÁ äÑÐ¾½¿ÁÅ¾å
ÀÖÅÁ äÊÖÆñe)
ÇÏÃÖ¾½

RZ 490 ODPLAMIACZ

RZ 491 ODPLAMIACZ

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

