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WEISS CRISTAL CARE 
čistící prostředek pro denní čištění 

 
1 POPIS PRODUKTU 

 Čistící a ošetřovací koncentrát pro kámen, keramiku a kameninu – čistí a ošetřuje absolutně beze šmouh. 
Nevytváří zbytkový mikrofilm. 

2 VLASTNOSTI 

 Koncentrát – čištění a ošetřování  v jednom pracovním kroku beze šmouh – bez dodatečného leštění. Cristal Care 
neobsahuje vosky a silikony a nevytváří vrstvy. Je ideální pro běžné denní čištění vysoce lesklých povrchů 
z přírodního kamene, keramiky a kameniny.  

ČIŠTĚNÍ – odstraňuje všechny typy běžných domácích nečistot - mastnoty, oleje, máslo, mléko, kávu, sirup apod. 

OŠETŘOVÁNÍ – povrch nebude vylouhován, neboť má produkt Cristal Care neutrální pH. Přirozená barva kamene 
zůstane po čištění zachována. Jemné škrábance, které jsou světlé, se postupem času opět barevně sjednotí a 
zintenzivní a nebudou tak nápadné. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Je určen pro každodenní čištění podlahovin z přírodního a umělého kamene jako je žula, mramor, vápenec, 
pískovec, břidlice, teraco, aglomerované drtě, cotto, jemná kamenina, keramika atd. 

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 10-25°C 
Silně znečištěné povrchy doporučujeme nejprve základně vyčistit produktem WEISS Grundreiniger. 
Cristal Care dávkovat v poměru 20-30 ml do 10 litrů studené vody a tímto roztokem povrch navlhko čistit. Na 
silném znečištění nechat roztok krátce působit, poté místo mechanicky čistit kartáčem nebo padem a na závěr vše 
bezezbytku setřít. 
 

5 VYDATNOST 

 1 litr vystačí na cca 2.500-5.000 m2 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,01 g/cm3 při 20°C 
Barva: vodově čistá, heřmánková 
Pach:  čerstvý citronový 
pH-hodnota: 7 
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8 UPOZORNĚNÍ 

 Produkt používat pouze pro materiály uvedené v tomto technickém listu. V případě pochybností si provést malý 
zkušební vzorek. 
  

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: < 5 % neionogenní tenzidy, limoneny, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce. 
Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí.  
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou 
a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte 
etiketu produktu nebo tento technický list). 
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. 
Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku. 
 

 

                                           
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní partner pro ČR a SR 
WEISS Steinpflege        floorcolor s.r.o. 
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.      Práče 211, 671 61 Práče 
Telefon: +43  (0) 7748 3227 1       Telefon:  +420 / 515 227 272 
info@weiss.sc · www.weiss.sc      info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. 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. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný 
účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku.  Z výše 
uvedených 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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