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Základní čistič na parkety 

KiSuperclean  
• univerzální použití  

• pro základní čištění podlah 

• vhodný pro důkladné odstranění zbytků starých ošetřovacích a mycích prostředků z podlahy 

• účinně odstraňuje špínu z podlahy 

• použití v interiéru i v exteriéru 
 

 

Popis produktu 

KiSuperclean je zkladní čistič se silnou schopností rozpouštět 

špínu určený pro odstraňování vrstev ošetřovacích prostředků, 

ve kterých se v průběhu používání podlahy usadilo velké 

množství nečistot. KiSuperclean je vhodný také pro závěrečný 

úklid při dokončování stavby a základní čištění nečistot 

pocházejících z průběhu výstavby. Dále lze výrobek použít pro 

odstranění vosků, ošetřovacích prostředků používaných při 

vytírání podlahy, samoleštících disperzí a vodorozpustných 

lepidel.  

KiSuperclean lze použít pro čištění podlahových krytin na bázi 

PVC, CV, polyelfínu, linolea a gumových krytin. Dále pak pro 

čištění dlažby a přírodního a umělého kamene. Díky ideálně 

nastavené hodnotě pH je výrobek velmi vhodný i pro dřevěné 

podlahy. KiSuperclean lze použít i pro mezičištění (silně zředě-

ný).  
 

Příprava podkladu 

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysa-

vačem s nasazeným košťátkovým nástavcem. Volné částice 

jako zrnka písku a nečistot je nutno z podlahy pečlivě odstranit, 

protože mají abrazivní účinek a mohou způsobit poškození 

povrchu podlahy.  
 

 Zpracování 

Základní čištění: 
Podle stupně znečištění se KiSuperclean používá nezředěný 

nebo zředěný vodou v poměru 1 : 1. KiSuperclean se rozetře po 

čištěné ploše a následně se ručně nebo pomocí 

jednokotoučové brusky s vhodným padem zapracuje. V případě 

potřeby je možno čištění ještě zopakovat. Uvolněné žmolky 

špíny je nutno z podlahy ihned odstranit. Následně se celá 

plocha podlahy neutralizuje čistou vodou. KiSuperclean 
nenechávejte na podlaze zaschnout, pracujte proto po částech. 

Před základním čištěním choulostivých podlahových krytin 

proveďte nejprve na nenápadném místě zkoušku barevné 

stálosti a odolnosti materiálu podlahové krytiny.  

V případě potřeby KiSuperclean více nařeďte a nechte působit 

vícekrát po kratší dobu. Při práci používejte gumové ochranné 

rukavice, zajistěte dobré větrání čištěných místností. Dbejte, 

aby citlivé povrchy (např. lakované dřevo, kov, lakované povr-

chy) nebyly potřísněny čistícím roztokem a naplavenými nečis-

totami. 

Mezičištění 
Pro mezičištění se KiSuperclean používá více zředěný a to 

v poměru cca. 300 ml na 10 litrů vody. Při vytírání se z povrchu 

podlahy uvolní mírně ulpělé nečistoty. Pro dosažení co možná 

nejlepšího výsledku doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, 

se kterým se vytírá se v prvním kbelíku vypere a ve druhém 

kbelíku se připraví pro další vytírání.  

Po vytření nechte podlahu úplně uschnout.  

 

Pro vytírání používejte vlažnou vodu o teplotě 20 °C.  

 

Lakované podlahy lze ošetřit ošetřovací a ochrannou politurou 

KiLack Polish.    

 

Technické údaje 
 

Báze neiontové tenzidy, glykoléter, vonné látky 

Teplota zpracování +15 °C až +25 °C  

GISCODE GU 50 

Skladování 

při +6 °C až +25 °C v neotevřených obalech 

skladovatelnost 2 roky od data výroby 

neskladovat při teplotě pod +5 °C  

výrobek je citlivý na mráz 
 

Důležité upozornění 

Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost povrchu podlahy 

proti vodě. Laminátové, krokové, parketové a dřevěné podlahy 

jsou citlivé na vlhkost. Z tohoto důvodu je nutno podlahu vytí-

rat dobře vyždímaným, pouze mírně vlhkým hadrem a na povr-

chu podlahy nesmí zůstat stát voda. V případě potřeby vytírání 

opakujte, tak aby se nečistoty z podlahy bezezbytku odstranily. 

Dokud se povrch podlahy leskne vlhkostí, nesmí se na něj vstu-

povat. Nebezpečí uklouznutí. 

Dávkování KiSuperclean 

Mírně znečištěné 
plochy 

300 ml KiSuperclean na 10 l vody pH cca. 6,0 

Silně znečištěné plochy  1 : 1 5 l KiSuperclean na 5 l vody pH cca. 6,0 

Silně znečištěné plochy    nezředěný pH cca. 6,0 
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Na dřevěných podkladech s větším podílem spár nebo podla-

hách s prošlapaným filmem uzavíracího laku by se základní 

čištění nemělo provádět. Na podlahách citlivých na vlhkost jako 

jsou například parkety nepoužívejte nadměrné množství vody. 

Nadměrné množství vody může způsobit nevratné změny 

struktury a barevnosti dřeva.   

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických lis-

tech č. 1, 6 a 7.  
 

Nářadí 

Hadr na podlahu, mop, kbelík, jednokotoučová bruska, pady. 

 

Čištění 

Nářadí očistěte ihned po použití vodou. 
 

 

Balení                        Č. výrobku      EAN 
10 x 1 litrů  

plastové obaly                      52054                   
 

 

Člověk a životní prostředí 

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro 

zacházení s chemikáliemi.  

Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz. 

 
 

Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich 

výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. 

Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek dopo-

ručujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzor-

ků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pra-

covní postup a účely.   

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí 

vydání svoji platnost. 

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu 

výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na 

internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/. 

 

Stav 
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