
VLASTNOSTI A VÝHODY

Čistí efektivně a neagresivně s ohledem na materiály a aplikované ochranné nátěry. Vhodný pro použití na:
· obklady a dlažby z keramiky a keramiku typu gres;
· betonové podlahy;
· parkety ošetřené olejem nebo nátěrem;
· terrazzo a cotto;
· mramor, žulu a jiné typy přírodního kamene, také na leštěné povrchy s lesklou povrchovou úpravou, které jsou citlivé na

agresivní čističe;
· aglomeráty z křemene a mramoru;
· podlahy z LVT, linolea, pryže a PVC;
· povrchové úpravy podlah na bázi akrylových pryskyřic z řady Mapecoat TNS.

INFORMACE O VÝROBKU

UltraCare Multicleaner je koncentrovaný čistič. Jeho speciální receptura zaručuje vysokou úroveň čištění povrchu
ošetřovaných ploch. Je vhodný pro použití na všechny omyvatelné povrchy a díky neutrálnímu pH i na ty více citlivé.
Vyznačuje se také příjemnou vůní.
Správně naředěný UltraCare Multicleaner (1:200) nevyžaduje oplachování, protože na povrchu nezanechává žádné stopy
ani závoj a lze ho použít v interiéru i exteriéru.
Je účinný na pravidelnou i mimořádnou údržbu v závislosti na stupni ředění, jak je uvedeno níže.
Při běžném používání udržuje barvy živé a zachovává vzhled povrchů, na které se používá.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

· Nikdy UltraCare Multicleaner nepoužívejte na voskované povrchy. V případě pochyb proveďte předběžnou zkoušku na
málo viditelném místě.

· Nepoužívejte UltraCare Multicleaner neředěný.
· Při používání UltraCare Multicleaner doporučujeme používat gumové rukavice.
· Na vany z metakrylátu používejte pouze ředěný výrobek.
· UltraCare Multicleaner nepoškozuje kovové ani pozinkované povrchy; avšak vzhledem k široké nabídce materiálů, které

jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku s různými koncentracemi.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zřeďte UltraCare Multicleaner vodou v poměru od 1: 20 do 1 : 200 v závislosti na požadovaném stupni koncentrace a míře
znečištění určeného k odstranění.
UltraCare Multicleaner lze použít ředěný 1 : 30 pro počáteční čištění po instalaci na choulostivé povrchy.
Pro běžnou údržbu zřeďte UltraCare Multicleaner 1 : 200 (50 ml výrobku s 10 litry vody). Při tomto poměru ředění není
nutné ošetřované povrchy oplachovat. 
V případě mimořádné údržby nebo úpornějších nečistot použijte výrobek s vyšší koncentrací až do 1 : 20 (500 ml výrobku
na 10 litrů vody). Při těchto vyšších koncentracích je nezbytné povrchy opláchnout vodou.
Je možné použít výrobek ve středním stupni ředění, jak je výše uvedeno, v závislosti na speciálních požadavcích. Při ředění
jiném než 1:200 se musí povrch vždy opláchnout. Zajistěte, prosím, aby byl povrch opláchnutý velkým množstvím čisté
vody.

ULTRACARE MULTICLEANER

Koncentrovaný čistič s velmi vysokou výtěžností na každodenní čištění a pravidelnou údržbu povrchů



UltraCare Multicleaner můžete použít do mycích podlahových strojů podle pokynů jejich výrobců.

SPOTŘEBA

Ředěným vodou v poměru 1 : 200 je možné umýt orientačně plochu cca 1 500 m² s použitím jednoho litru výrobku
UltraCare Multicleaner. Spotřeba se liší v závislosti na ředění, míře a typu nečistot ošetřovaného povrchu.

BALENÍ

UltraCare Multicleaner je k dispozici v kanystrech 1 litr a 5 litrů.

SKLADOVATELNOST

UltraCare Multicleaner skladovaný v původním uzavřeném obalu má skladovatelnost 24 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici
na www.mapei.com.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota: 1,00 g/cm³

pH: 8

Doporučená teplota: 0°C až +40°C

Čekací doba před opláchnutím: 5 minut

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za
informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit

vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky
vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách
 www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak
výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ
ZÁRUKY MAPEI.
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