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Finalit Nr. 39 
Compact 
 

Vlastnosti: 

- Odstraňuje vrstvy vosku a impregnace, čistí spáry, odstraňuje nečistoty na 
kobercích a nábytku. 

- Lehká ochrana proti skvrnám, lehký protiskluz, lehká impregnace! 
- Hedvábně lesklá politura! 
- Expresní ošetření. 
- Ředitelný až 1:20 s vodou, 1 litr na cca 80 m2, podle znečištění povrchu.  

 

                                         
 

Oblasti použití: 

Finalit Nr. 39 Compact je vhodný pro všechny přírodní a umělé kameny, jemnou kameninu, 
keramiku – ředění s vodou 1:5. Je vhodný také pro dřevo, nábytek, koberce – ředění 1:20 s vodou. 
 

Před zahájením prací: 
-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových 

ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 
-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je 

odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem 
tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním 
produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, 
Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39.  V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) 
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou nesmáčivý (voda 
vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 
 

Návod k použití: 

-  Finalit Nr. 39 Compact ředit při odstraňování ochranného filmu max. 1:5 s vodou, při čištění 
nábytku ředit až 1:30 s vodou.  

- Při odstraňování výrobních ochranných vrstev vosku (transportní ochrana) z kameniny nebo 
keramické dlažby: použít neředěný nebo max. v koncentraci 1:5 s vodou. Nanést na povrch a 
zapracovat kartáčem nebo vhodným čistícím padem. Nechat působit 5 – 10 minut.  Pro 
přečištění povrchu použít produkt Finalit Nr. 40 Citrusový čistič zředěný v koncentraci 1:40 
s vodou. 

- Na závěr je možné povrch přeleštit na hedvábný lesk pomocí jednokotoučového stroje s bílým 
padem. 

 
-  Pozor na povrchově upravené kovy popř. plastové armatury!!! 

 

Informace o produktu 
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Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 39 Compact 
 

1. Čištění spár 
Finalit Nr. 39 Compact je v koncentraci 1:5 vynikající pro čištění spár. 
 

2. Čištění a ochrana nábytku 
Špičkové čištění nábytku: Finalit Nr. 39 Compact zředit s vodou v koncentraci 1:20 – 1:30 (2 uzávěry 
na 5 litrů vody). Roztok lehce nasprejovat, ručně hadrem zapracovat a suchým hadrem vysušit.  
V produktu Finalit Nr. 39 Compact je obsažena lehká impregnace, tím zůstane na povrchu 
čištěného materiálu lehký ochranný film (hedvábně lesklý). 
 

3. Asfaltové podlahy 
Při odstraňování tuku a mastnot z asfaltových podlah: koncentrace 1:5. 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Bezbarvá tekutina 
pH-hodnota: 6 
Spotřeba: 1 litr až na 80 m2, v závislosti na  způsobu použití 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l -  plastová nádoba  
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Zacházení: Po práci si umýt ruce. Uchovávat mimo dosah dětí. Dbát také na upozornění 

v bezpečnostním listu produktu. 
 
 

Ukázky realizací: 

 

  

Rakousko:  
Parlament Wien 

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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