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Finalit Nr. 40 
Citrusový čistič 
 

Vlastnosti: 

- Ošetřování a udržování všech naimpregnovaných povrchů. 
- Běžné čištění všech materiálů v domácnosti, čištění spár, plísní, gumových 

šmouh, malých (čerstvých) skvrn od krve, coca-coly, octa z červeného vína, 
mléka, vína, kávy, marmelády. 

- Pro většinu ploch v domácnosti, silný čistící účinek a šetrná dezinfekce 
povrchu. 

- Ředění až 1:100 s vodou = 1 litr až na 1000 m2, záleží na způsobu použití. 
- Neutrální pH (jako voda). 

 

          
 

Oblasti použití: 

Většina povrchů, také koberce a kůže. Ideální pro koupelnu, WC, kuchyni. Čistí a ošetřuje mramor, 
žulu, plasty, nerez, mosaz, chrom, sklo, obrazovky televizorů a počítačů, zrcadla, čistič pro 
automobil zvenku i zevnitř. Určen pro udržování naimpregnovaných ploch. Pro použití 
v domácnostech, objektech a průmyslu. 
 
-  citrusová svěží vůně (žádná kyselina citronová!) 
-  vysoká absorpce mastnot 
-  lehce lesklá optika  
-  neobsahuje mýdlo – tím snadné čištění bez tvorby šmouh a nebezpečí uklouznutí 
- neobsahuje alkohol 
- vysoká dezinfekční síla (vhodný také pro čištění kontaktních čoček!) 
-  biologicky odbouratelný – šetrný vůči životnímu prostředí 
-  ředitelný pro silné čištění až 1:40, pro strojové čištění až 1:100 
 

Návod k použití: 

-  Pro běžné čištění a udržení impregnace v kondici. 
- Finalit Nr. 40 Citrusový čistič zředit s vodou v koncentraci 1:5 – 1:40 (silné základní čištění). Pro  

běžné denní čištění a vlhké vytírání povrchu zředit až 1:100 s vodou.  
- Základní čištění: nechat 15 – 20 minut působit, poté povrch vydrhnout mechanicky bílým 

padem a rozpuštěné nečistoty stáhnout gumovou stěrkou nebo vysát vysavačem na vodu. 
Nenarušuje impregnace povrchu. 

- Ruční vytírání povrchu: jedno víčko = cca 30 ml dát do 3 litrů vody a tímto roztokem povrch 
vytírat velmi navlhko.  

 
 

Informace o produktu 
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Důležité! Platí pro denní čištění naimpregnovaných ploch: 
Díky impregnaci nemůže do povrchu materiálu a do spár proniknout žádná voda, proto je nutné 
povrch stírat velmi navlhko, popřípadě větší vlhkost stáhnout gumovou stěrkou nebo povrch 
dosušit savým mopem nebo hadrem, tím se zamezí vzniku mikrovrstev. 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Transparentní, bezbarvý 
pH-hodnota: 7 
Spotřeba: 1 litr až na cca 1000 m2 dle způsobu použití 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l - plastová nádoba 
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Zacházení: Uchovávat mimo dosah dětí. Po práci si umýt ruce. 
 

 

 

Ukázky realizací: 

   
USA:  

Rennaissance Hotel Dallas 
Slovensko:  

Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry 
Slovensko: 

Hotel Elizabeth – Trenčín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo             tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz                      www.finalit.cz  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou 

tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez 

možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 

důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic 

a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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