
PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO CLASSEN - Čistiace a ošetrujúce prostriedky s nanomolekulami striebra  

NOVINKY v ponuke PARKETT MANN , s.r.o. pre rok 2015  

 



CLASSEN – IMPREGNATING EMULSION  - Impregnačná emulzia na laminátové podlahy - 1L 
 

CLASSEN – LAMINATED FLOOR CLEANER - Čistič na laminátové podlahy - koncentrát / 1:10 /- 1L 
 

CLASSEN – WOOD FLOR CLEANER – Čistič na drevené lakované podlahy – koncentrát / 1:10 /- 1L 
 

CLASSEN – FURNITURE & GLASS CLEANER – Čistič na dvere a nábytok -  650ML - rozprašovač 
 

CLASSEN – GLASS CLEANER – Čistič na sklo  a laminované povrchy - 650ML – rozprašovač  
 

CLASSEN – STAIN REMOVER -  Sprej na škvrny a silne znečistené miesta - 250ML  aerosol 

PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO CLASSEN - Čistiace a ošetrujúce prostriedky s nanomolekulami striebra  

250 ml sprej  =  12 ks v kartóne  
 

650 ml rozprašovač  = 6 ks v kartóne  
 

1l balenie  = 6 ks v kartóne  
 

Balenie  



Laminated floor cleaner – Čistič laminátových podláh 

Prostriedok na každodenné čistenie laminátových 

vinylových a PVC podláh. Zvyšuje lesk a nezanecháva 

šmuhy a fľaky, rýchlo vysychá. Prostriedok je dodávaných 

ako koncentrát, ktorý je potrebné zriediť s vodou . Vďaka 

použitiu nanomolekúl striebra má aj výrazné 

antibakteriálne účinky a po použití uvoľnením 

odorizujúcich látok osviežuje ovzdušie v miestnosti. 

Vytvára ochrannú vrstvu, ktorá chráni podlahu pred 

znečistením a množením baktérií. 

Použitie: Pred použitím pretrepať. Podľa intenzity 

znečistenia povrchu zriediť prostriedok v pomere 1:10-1:5 

s vodou. Na čistený  povrch nikdy nenanášať v príliš 

veľkom množstve , aby nedošlo k jeho premočeniu a tým 

poškodeniu .  

 

 

PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO LAMINATED FLOOR / CLEANING – Čistič laminátových podláh 

76157    PAK       Laminated floor cleaner 1L   AKC-01-12          2008050010664 



Impregnating emulsion for laminated floors – 

Impregnačný prostriedok na laminátové podlahy 

Prostriedok na ochranu spojov pred zvýšenou vlhkosťou. 

Po použití dodáva podlahe nový lesk, minimalizuje 

viditeľnosť rýh a škrabancov na povrchu podlahy a 

znižuje priľnavosť prachu na povrchu podlahy a zároveň 

zvyšuje jej protišmykové vlastnosti. Do poručujeme 

použiť po montáži podlahy, pred jej prvým čistením, 

alebo pravidelne v priestoroch s potrebou častého 

čistenia. 

Použitie: Pred použitím pretrepať. Na čistý odmastený 

povrch naniesť rovnomerne prostriedok mäkkou 

handrou, vyvarovať sa prílišnému premočeniu podlahy a 

nechať zaschnúť. Pri požiadavke na zvýšenie lesku alebo 

zakrytí škrabancov naniesť prostriedok po zaschnutí 

opakovane.  

PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO IMPREGNATING EMULSION – Impregnačný prostriedok na laminátové podlahy 

76159    PAK       Impregnating emulsion for laminated floors  1L         AKC-01-12          2008050010718 



Glass Cleaner – Čistič skla a hladkých 

povrchov  

Prostriedok na čistenie sklenených , 

lakovaných , laminovaných a nerezových 

povrchov. Odstraňuje nečistoty a mastnotu, 

nezanecháva žiadne šmuhy a fľaky. Vďaka 

nanokomponentom vytvára ochrannú vrstvu, 

ktorá zabraňuje opätovnému znečisteniu , 

vďaka čomu ostávajú povrchy dlho lesklé a 

kryštálovo čisté. 

Použitie: Pred použitím pretrepať. Nastriekať 

na povrch a potom čistou handrou z 

mikrovlákna utrieť. 

  

 

PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO GLASS CLEANER – Čistič skla a hladkých povrchov  

76154    PAK      Glass Cleaner  650ML          AKC-01-12          2008050010671 



Sprej na škvrny a silne znečistené miesta 
  

Efektívny prostriedok na odstránenie škvŕn a silného znečistenia z 

umývateľných plôch , čalúnenia  a kobercov .  Používa sa 

odstaňovaní , všetkých vo vode rozpustných a zaschnutých 

znečistení ale aj na odstránenie žuvačiek , zvyškov lepidla , 

bitumenu , téru , živice , atramentu , tuhy , sviečkového vosku , 

šmúh od topánok a pneumatík . 

 

Použitie :  Pred použitím pretrepať , nastriekať na znečistené 

miesto a nechať pôsobiť . Následne znečistené miesto utrieť suchou 

a savou utierkou . Proces opakovať až do odstránenia znečistenia . 

Pri odstraňovaní žuvačiek , zbytkov lepidiel , živíc a voskou použiť 

plastovú špachtlu . Pred použitím otestovať účinky prostriedku na 

čistený materiál na vzorke , alebo neviditeľnom mieste čisteného 

materiálu .   

 
 

PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO STAIN REMOVER - Sprej na škvrny a silne znečistené miesta  

76156    PAK       Stain remover 250ML            AKC-01-12          2008050010701 



PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO PODKŁAD  DLA  PODŁÓG  NEO Prezentačný stojan na čistiace prostriedky CLASSEN   

76156    PAK       Stain remover 250ML            AKC-01-12          2008050010701 


