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Dwusk adnikowy, szybko utwardzaj cy si  preparat olejowy w zestawie do retuszowania lekkich zarysowa  
i oznak zu ycia na winylowych wyk adzinach designerskich, najlepiej z fabrycznym wyko czeniem z PU 
lub polakierowanych pó niej dwusk adnikowym lakierem RZ Turbo Protect. 

Nadaje si  do:
 designerskich wyk adzin winylowych (LVT)

 wszystkich powierzchni zabezpieczonych 
fabrycznie PU/ PUR

 wszystkich wyk adzin polakierowanych RZ 
Turbo Protect.  

 + cz ciowa naprawa wyk adzin winylowych 

 + nie jest konieczna kompletne odnowienie wyk adziny 

 + stopie  po ysku nie ulegnie zmianie 

N� ���	 
����  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

069809 100 ml (80 ml + 20 ml) 1 80–100 m2

WYK ADZINY ELASTYCZNE
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Matowy, dwusk adnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniaj cy ekstremalnie d ugotrwa  ochron  
powierzchni elastycznych wyk adzin pod ogowych nowych lub poddawanych renowacji. 

Nadaje si  do:
 winylu, PVC, CV, linoleum 
i kauczuku, powierzchni 
g adkich lub z lekk  struktur  
oraz elastycznych wyk adzin 
z fabrycznym wyko czeniem 
PU/ PUR.

 + oszcz dno  kosztów i czasu dzi ki tylko jednokrotnemu lakierowaniu

 + szczególnie atwy w piel gnacji

 + doskona a odporno  na ponowne zabrudzenia

 + doskona a odporno  na roztwory do dezynfekcji r k

 + permanentnie zabezpiecza wyk adzin  (brak konieczno ci czyszczenia 
gruntownego) 

-   wy cznie dla przeszkolonych wykonawców 

Wspó czynnik pH: 8.

�� ���� ������  po ysku Opakowanie
Jedn. 

wysy kowa
Zu ycie na m2 Wydajno

065731 matowy 4 l + 1 l 1 Pomieszczenia mieszkalne ok. 50 g/m2 Pomieszczenia mieszkalne ok. 100 m2
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Zeskanuj kod QR i obejrzyj film instrukta owy!
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Przed ka dym lakierowaniem RZ Turbo 
Protect wyczy ci  pod og  szlifierk  
jednotarczow  z za o onym padem 
renowacyjnym RZ (szary). Na ko cu 
zneutralizowa  pod og  czyst  wod .

Przedstawione opisy nie uwzgl dniaj  wszystkich danych. Ka dy oferowany produkt posiada karty techniczne zawieraj ce wyczerpuj ce informacje, których nale y bezwzgl dnie przestrzega . 

Sk adniki A oraz B wymiesza  intensywnie 
ze sob  i pozostawi  na oko o 5 minut. 
Uwaga: przed lakierowaniem w o y  sitko 
do kanistra z lakierem. 

Przy pomocy odpowiedniego wa ka do 
lakieru równomiernie rozprowadzi  RZ 
Turbo Protect na powierzchni wyk adziny. 

Po ok. 16 godzinach mo na ostro nie 
wchodzi  na pod og . 

Lakierowanie wyk adzin RZ Turbo Protect



POD OGI ELASTYCZNE
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RZ 150 RODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO 
RZ GRUNDREINIGER

Alkaliczny rodek do czyszczenia gruntownego usuwaj cy oporne zabrudzenia, warstwy rodków do 
piel gnacji i pozosta o ci klejów na elastycznych wyk adzinach pod ogowych.

Nadaje si  do: 
 elastycznych wyk adzin 
pod ogowych z PVC, CV, 
gumy, kamienia naturalnego 
i sztucznego.

 + szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, olej, t uszcz 
oraz pozosta o ci klejów

 + bez trudu usuwa stare pozosta o ci rodków do piel gnacji 
i nawarstwienia

Wspó czynnik pH: 11.

IJ KJLM OPQSTU  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

55395 800 ml 15  20 m2

55396 10 l 1  250 m2

RZ 161 / 162 POW OKA OCHRONNA po ysk / mat 
RZ ELASTIC SIEGEL glänzend / seidenmatt

Poliuretanowy, specjalny rodek do piel gnacji z dodatkiem poliuretanu spe niaj cy najwy sze wymagania 
stawiane pow okom ochronnym do elastycznych wyk adzin pod ogowych.

Nadaje si  do: 
 elastycznych wyk adzin 
pod ogowych PVC, CV, gumy, 
kamienia naturalnego 
i sztucznego.

 + do stosowania przy bardzo intensywnym u ytkowaniu, antypo lizgowy

 + d ugotrwa e zabezpieczenie powierzchni wyd u a trwa o  wyk adziny

 + szczególnie odporna na cieranie

Wspó czynnik pH: 9.

IJ KJLM VLUWPQ  po ysku Wielko  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno  przy jednokrotnym na o eniu 

55397 po ysk 800 ml 15 15 m2

55398 po ysk 10 l 1 200 m2

55399 jedwabisty po ysk 800 ml 15 15 m2

55400 jedwabisty po ysk 10 l 1 200 m2

RZ 181 RODEK DO CZYSZCZENIA BIE CEGO 
RZ ELASTIC WISCHPFLEGE 
Bardzo skuteczny, specjalny rodek do bie cego czyszczenia i piel gnacji wyk adzin pod ogowych 
zakonserwowanych rodkami RZ 161/ RZ 162, RZ Turbo Protect oraz wyk adzin z fabrycznymi dodatkami 
PU / PUR oraz kamienia naturalnego. 

Nadaje si  do:
 wszystkich, elastycznych 
wyk adzin pod ogowych 
w cznie z wyk adzinami 
z fabrycznymi dodatkami 
PU / PUR

 + czy ci i piel gnuje w jednym cyklu roboczym

 + zawiera wysokojako ciowe komponenty piel gnacyjne 

 + bardzo skutecznie rozpuszcza brud, jest antypo lizgowy 

 + pH neutralny 

Wspó czynnik pH: 9.

IJ KJLM OPQSTU  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

55403 800 ml 15 800 m2

55404 10 l 1 10 000 m2



POD OGI Z LINOLEUM

XY [\] RODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO 
RZ LINO GRUNDREINIGER

Specjalny rodek czyszcz cy o agodnym dzia aniu do skutecznego usuwania nawarstwie  i pozosta o ci 
rodków do piel gnacji linoleum*

Nadaje si  do: 
 wszelkiego rodzaju wyk adzin 
z linoleum.

 + agodny, a zarazem silny rodek czyszcz cy

 + usuwa stare pozosta o ci warstw rodków do piel gnacji 
i nawarstwienia

Wspó czynnik pH: 11.

^_ `_ab cdefgh  opakowania Jedn. wysy kowa
Czyszczenie po zako czeniu

prac budowlanych
Czyszczenie zasadnicze

55406 800 ml 15 200 m2 30 m2

55407 10 l 1 2.500 m2 350 m2

RZ 260 / RZ 261 POW OKA OCHRONNA po ysk / jedwabisty mat 
RZ LINO SIEGEL glänzend/seidenmatt

Specjalna pow oka do pierwszej piel gnacji i jako wierzchnia warstwa zabezpieczaj ca do linoleum.

Nadaje si  do: 
 wyk adzin z linoleum bez 
fabrycznego zabezpieczenia 
PU/ PUR*.

 + chroni wyk adziny przy intensywnym u ytkowaniu, odporna na 
zabrudzenia

 + do stosowania przy bardzo intensywnym u ytkowaniu pod ogi

Wspó czynnik pH: 9.

^_ `_ab iahjde  po ysku Wielko  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno  przy jednokrotnym na o eniu 

55408 po ysk 800 ml 15 15 m2

55409 po ysk 10 l 1 200 m2

55410 jedwabisty mat 800 ml 15 15 m2

55411 jedwabisty mat 10 l 1 200 m2

RZ 280 RODEK DO CZYSZCZENIA BIE CEGO 
RZ LINO WISCHPFLEGE

Wysokiej jako ci rodek do bie cego czyszczenia i piel gnacji naturalnych (niezabezpieczonych fabrycznie) 
wyk adzin z linoleum. 

Nadaje si  do: 
 linoleum bez zabezpieczenia 
fabrycznego.

 + czy ci i piel gnuje w jednym cyklu roboczym

 + zawiera wysokiej jako ci sk adniki piel gnuj ce

 + tworzy film odporny na zabrudzenia

Wspó czynnik pH: 9.

^_ `_ab cdefgh   opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

55412 800 ml 15 800 m2

55413 10 l 1 10 000 m2

* W przypadku czyszczenia linoleum minimalne zalecane st enie 1:1

* Do wyk adzin PU/PUR zaleca si  pow ok  RZ 161 lub RZ 162



TEKSTYLNE WYK ADZINY DYWANOWE
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RZ 440 RODEK DO CZYSZCZENIA WST PNEGO 
RZ VORREINIGER

Specjalny rodek do wst pnego, miejscowego czyszczenia zabrudze  i plam przed przyst pieniem do 
profesjonalnego czyszczenia na mokro (ekstrakcja)

Nadaje si  do: 
 dywanów, wyk adzin 
dywanowych i mebli 
tapicerowanych z w ókien 
syntetycznych i we ny.

 + skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, lady chodzenia i plamy

 + pot guje si  czyszczenia systemu do prania dywanów na mokro 
RZ Teppichwasch-System

Wspó czynnik pH: 7.

�� ���� ������  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

51991 450 ml 20 20 m2

52002 2,5 l 1 100 m2

RZ 450 RODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO
RZ HAUPTREINIGER AIRFRESH

Skuteczny koncentrat czyszcz cy do gruntownego czyszczenia dywanów, wyk adzin dywanowych oraz tapicerki 
systemem do prania dywanów na mokro.

Nadaje si  do: 
 dywanów, wyk adzin 
dywanowych i mebli 
tapicerowanych z w ókien 
syntetycznych. Do w ókien 
naturalnych zalecamy rodek 
RZ 451.

 + szybko usuwa uporczywe zabrudzenia i jest przy tym agodny dla 
kolorów i w ókien

 + zmniejsza ilo  alergenów roztoczy kurzu domowego

 + przyjazny dla rodowiska i nie zawiera fosforanów

 + krótki czas schni cia dzi ki zastosowaniu wydajnej funkcji ssania 
maszyny RZ do prania dywanów na mokro. 

Wspó czynnik pH: 9 .

�� ���� ���� �������� ������  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

55388 RZ rodek do czyszczenia gruntownego 800 ml 15 60 m2

55389 RZ rodek do czyszczenia gruntownego 10 l 1 800 m2

RZ 460 RODEK DO IMPREGNOWANIA DYWANÓW 
RZ FASERSCHUTZ

Niebrudz ca si , stabilizuj ca runo pow oka ochronna do konserwacji w ókien dywanów i pokry  tapicerskich 
po czyszczeniu gruntownym rodkiem RZ 450

Nadaje si  do: 
 dywanów, wyk adzin 
dywanowych i mebli 
tapicerowanych z w ókien 
syntetycznych i z we ny.

 + zabezpiecza i chroni w ókna

 + zapobiega filcowaniu si  i szarzeniu

 + zapobiega przywieraniu zabrudze

 + redukuje sk onno  do powstawania ladów chodzenia

Wspó czynnik pH: 6.

�� ���� ������  opakowania Jedn. wysy kowa Wydajno

55385 500 ml 20 20 m2

55390 2,5 l 1 100 m2



��������� ��� ADZINY DYWANOWE | USUWANIE PLAM

�� ��� ���� ¡¢ £� / RZ FLECKENHAMMER
Silny odplamiacz o nadzwyczajnie du ej zdolno ci rozpuszczania. Skutecznie usuwa plamy nierozpuszczalne 
w wodzie, takie jak t uszcz | smo a | lakier | farba do piecz tek | wosk | czekolada | guma do ucia | klej | 
d ugopis | atrament | margaryna | i wiele innych. 

Produkt nadaje si  do:
 usuwania plam nierozpuszczalnych 
w wodzie z dywanów, wyk adzin 
dywanowych (z w ókien syntetycznych 
i z we ny), tapicerki, tekstyliów, wyk adzin 
gumowych i pod óg kamiennych.

 + dzia a w ci gu kilku sekund

 + nadzwyczajnie du a si a usuwania plam

Wspó czynnik pH: brak danych.

¤¥ ¦¥§¨ ©ª«¬®  opakowania Jednostka wysy kowa Wydajno

055711 200 ml 1 50–100 plam

RZ 490 ODPLAMIACZ / RZ FLECKENGREIFER
Bardzo skuteczny odplamiacz z aktywnym tlenem. Usuwa nast puj ce plamy rozpuszczalne w wodzie: 
krew | cola | pisaki | mocz | wino czerwone | rdza | herbata | piwo | jajko | trawa | kawa | czerwone buraki | 
sos | i wiele innych.

Produkt nadaje si  do:
 usuwania plam rozpuszczalnych w wodzie 
i nieorganicznych z dywanów, wyk adzin 
dywanowych (z w ókien syntetycznych 
i z we ny), tapicerki i tekstyliów.

 + produkt z aktywnym tlenem

 + nie zawiera agresywnych dodatków

Wspó czynnik pH: 6.

¤¥ ¦¥§¨ ©ª«¬®  opakowania Jednostka wysy kowa Wydajno

055393 250 ml 1 10–150 plam

IDEALNE ROZWI ZANIE NA KA D  PLAM .
¯°±²³´µ¶ ·µ  uci liwych plam mo e by  trudne. Odplamiacze RZ 490 i RZ 491 
to idealne rozwi zanie nawet na najbardziej uci liwe plamy. 

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

¸¹º»º RZ 490 ODPLAMIACZ RZ 491 ODPLAMIACZ
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