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Finalit No. 40  
Čistič s vůní citrusů 
 
• Čisticí prostředek na impregnované povrchy 
• Pro denní čištění v domácnosti  
• Univerzální čistič (např. na koberce, spáry, plíseň, otěry od pryže,  

skvrny od krve, koly, mléka, octa, vína, kávy či marmelády) 
 

• Univerzální čisticí prostředek 
• Hodnota pH: 7,5-8 
• Ředitelný vodou v poměru až 1:100 
• 1 litr vystačí až na 1 000 m2 plochy, podle stupně znečištění. 
 
Výhoda: Všechny povrchy v domácnosti vyčistíte pomocí jediného přípravku a zároveň je vydezinfikujete šetrným 
způsobem. Při používání biocidů dodržujte bezpečnost! Vždy si nejprve předem přečtěte informace o výrobku! 

 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů je vhodný pro všechny přírodní i umělé kameny, dlažbu atd., stejně jako pro 
koberce a kůži. Lze jím čistit všechny povrchy v koupelnách, kuchyních i obytných místnostech jako parketové 
podlahy, linoleum, nerez ocel, mosaz, chromované předměty, sklo, televizní a PC obrazovky či zrcadla. 
 
Díky svému účinnému, a přitom šetrnému chemickému složení Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů neovlivňuje ani 
nepoškozuje impregnované povrchy. 
 
b) Vlastnosti 

• Citrusová vůně (neobsahuje kyselinu citronovou!) 
• Absorbuje tuky, má mírně lešticí účinek. 
• Neobsahuje mýdlo ani mýdlu podobné látky, proto nezanechává šmouhy a neklouže. 
• Neobsahuje alkohol. 
• Působí dezinfekčně. 
• Je biologicky odbouratelný, tudíž i šetrný k životnímu prostředí. 
• Je ředitelný vodou v poměru až 1:40 (při ručním čištění) nebo až 1:100 (při použití jednokotoučového stroje). 

  

 

1. Informace o produktu Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů 
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c) Aplikace přípravku 
 
Ruční čištění: 

• Vhodný pro denní čištění, nenarušuje impregnaci 
• 1 litr přípravku vystačí až na 400 m2, lze ředit v poměru až 1:40 

 
• Namočte hadr nebo kartáč do kbelíku a aplikujte přípravek. 
• Mokrou podlahu stáhněte gumovou stěrkou, jednou měsíčně použijte vysavač pro mokré vysávání. 

 
Čištění strojem: 

 
• Zřeďte přípravek s vodou v poměru 1:100 a aplikuje s pomocí bílého padu nebo kartáče. 
• Nechte zhruba 10 minut působit, pak na povrch použijte vysavač pro mokré vysávání. 
• Výsledek. Čistý a dezinfikovaný povrch 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U impregnovaných povrchů nemůže voda pronikat do povrchu či spár. Proto je důležité 
zbytky vody setřít gumovou stěrkou nebo hadrem, aby se předešlo tvorbě šmouh či formování vrstev. 
 
 
 
 
 
a) Zachování impregnace a protiskluzového účinku 
Při čištění pomocí prostředku Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů máte jistotu, že zůstane zcela zachován protiskluzový 
efekt, ochranná impregnace i lesk. 
 
b) Hedvábný lesk 
Mramor či žula s honovaným povrchem (broušení R9=120) dostanou hedvábný lesk, pokud je pro jejich čištění Finalit 
No. 40 Čistič s vůní citrusů používán trvale (po dobu cca 1 roku). Nebezpečí uklouznutí nehrozí! 
 
c) Čisticí prostředek na sklo  
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů je vynikajícím čisticím prostředkem na sklo, neboť neobsahuje mýdlo ani mýdlu 
podobné látky jako většina domácích čističů. Při pravidelném používání vytvářejí přípravky obsahující mýdlo slabý 
film, na který se nalepuje prach. Zejména na oknech se pak po dešti objevují šmouhy. 
 
d) Odstranění zbytků vody po vytírání 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Alespoň jednou měsíčně je nutné vodu po vytírání odstranit vysavačem. V opačném 
případě se zejména u porézních materiálů (jako např. pískovce, vápence, křemence) póry zanesou prachovými 
částicemi, které se při vytírání rozetřou po povrchu. Nestačí tedy vodu stírat pouze gumovou stěrkou či hadrem. 
  

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů 
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e) Odstranění mastnoty a oleje 
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů je ideální pro odstraňování mastnoty či oleje z povrchů, které jsou citlivé na 
rozpouštědla, jako například asfalt. Aplikujte přípravek zředěný max. 1:1 s vodou nebo i neředěný (podle stupně 
znečištění), překryjte povrch fólií a nechte působit přes noc. Následující den povrch vyčistěte vysokotlakým čističem. 
 
 
 
 
Vzhled:  Kapalný, bezbarvý 
Hodnota pH:  7 
Balení:   Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 25 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
 
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte 
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned 
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.  
 
 
 
 
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se 
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. 
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. 
 
 

3. Specifikace výrobku 
 

4. Bezpečnostní pokyny 
 

5. Upozornění 
 


