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Synteko Super Clean 1697 
 
Synteko Super Clean 1697 je vosků prostý, kombinovaný čistící a ochranný 
prostředek s vysokým čistícím a ochranným účinkem. 
Výrobek je určen především na lakované podlahy z tvrdých dřevin a korků. 
Po nanesení v tenké vrstvě vytváří hedvábně lesklý, nelepivý, neklouzavý, 
antistatický ochranný film, který je rozpustný a obnovitelný při následném my-
tí podlahy. Tento film zlepšuje odolnost povrchu podlahy vůči opotřebení a 
uchovává ji tak krásnou po dlouhou dobu. 
Synteko Super Clean 1697 nemá odmašťující účinky mýdla a nezanechává 
po nanesení nevzhledný šedý film. Je snadno rozpustný dokonce i ve  stude-
né vodě. 
 
Argumenty: 
Vynikající čistící prostředek na všechny druhy podlah. 
Snadno odstraňuje špínu a mastnoty, ale není na odstraňování vosků a leš-
těnek. 
Na vyčištěném povrchu zanechává velmi tenký, neviditelný, antistatický, 
ochranný film. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Základní složka alkalicko-syntetický, koncentrovaný,čistící prostředek s aktiv- 

ním zvlhčovačem, odmašťovadlem, změkčovadlem vody, zmýdelňují-
cím  tukem a prostředkem na ochranu pokožky 

Barva bezbarvá, lehce nažloutlá tekutina 
Hustota  cca 1 030 kg/m3  při 20 oC 
Podíl aktivních složek  10,5 % hmotnosti 
Hodnota pH  koncentrát 10,5 (roztok  8,0) 
Rozklad v p řírodě jednotlivé složky jsou 100% biologicky rozložitelné  
Požární a zdravotní riziko  žádné 
Balení 0,95 L 
Skladování  36 měsíců v originálních uzavřených nádobách při teplotě prostředí 

mezi +5°C do +30°C 
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami! 
 
 

POKYNY K JEHO POUŽITÍ 
 
HLAVNÍ POUŽITÍ 
 
Synteko Super Clean 1697 je určen k údržbě a čištění dřevěných i korkových podlah, povrchově 
upravených podlahovými laky Synteko Classic, Synteko Pro, Synteko Extra nebo Synteko Urethane, 
jestliže je vyžadován hedvábně matný povrch. 
 
Synteko Super Clean 1697 v roztoku má hodnotu pH nižší než 9, takže neškodí žádným povrchům 
běžně odolným vodě a tudíž může být použit i k čištění nábytku. 
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Synteko Super Clean je velmi vhodný pro keramické a kamenné podlahy. 
 

Synteko Super Clean není vhodný k použití na nelako vané d řevěné a korkové podlahy. 
 
APLIKACE  
 
Podlahu vysajte a suché nečistoty vytřete. Připravte roztok v tomto poměru: 
• Málo znečištěný povrch 0,5 dl/5 L vody 
• Středně znečištěný povrch 1 dl/5 L vody 
• Silně znečištěný povrch 2 dl/5 L vody 
Synteko Super Clean naneste na podlahu mopem namočeným a řádně vyždímaným v tomto roztoku.  
 
Rozetřete jej a setřete podlahu.  
 
Nikdy nelejte roztok p římo na podlahu! 
 
Pokud vyžadujete lehké napěnění, promíchejte zvolené množství přípravku Synteko Super Clean 
s jedním litrem vody a teprve poté doplňte zbytek vody. 
 
Synteko Super Clean je vhodný pro mytí podlahy: 
a/ ručně vlhkým mopem nebo  
b/ strojně pomocí kombinovaného stroje 
 
Pokud jste parketovou podlahu ošetřovali přípravkem Synteko Super Clean 1697, můžete provést 
nové přelakování vodouředitelnými vrchními laky Synteko přímo na starý nátěr. Je pouze zapotřebí 
podlahu před tím lehce zbrousit. 
 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 
 
Synteko Super Clean je dráždivý při požití koncentrátu. Dráždí velmi citlivou pokožku a oči, pokud 
s nimi přijde do styku. Pokud se to stane, vypláchněte oči a omyjte pokožku pod tekoucí vodou. Po-
kud bolesti v očích trvají, vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k požití přípravku, pijte vodu nebo 
mléko. Bylo-li požito větší množství, vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte z dosahu dětí. 
 
Likvidace odpadu  
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy. 
 
 
 
Certifikát č. 105 0279123-1 

ISO 9001 

 

ISO 1401 

 
 
Výrobce: Akzo Nobel Decorative Coatings AB 

Staffanstorspsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko 
 
 
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové 
mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že 
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pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob 
a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. 
 


