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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. 
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016 
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PNZ – GRUND & LAMINATREINIGER 
PNZ Hloubkový čistič 
 

Použití: Pro hloubkové čištění voskovaných a olejovaných podlah před novým ošetřením. 
Odstraňuje všechny samolešticí vrstvy, polymery, vosky, olejové filmy a další nečistoty. 
Pro základní čištění všech podlahovin jako jsou parkety, umělohmotné podlahy, PVC, 
linoleum, přírodní a umělý kámen, desky, gumové podlahy apod.

Zpracování: PNZ Hloubkový čistič nanášejte neředěný nebo přiředěný vodou dle stupně znečištění a 
nechte působit, případně vetřete padem nebo brusným strojem (tvrdé štětiny). 
Nenechávejte zaschnout, pracujte po částech. Uvolněné nečistoty setřete a povrch 
omyjte čistou vodou. U citlivých ploch (jako např. linoleum nebo vysoce lesklé povrchy) je 
vhodné provést zkoušku na skrytém místě. V případě potřeby je možno přípravek ředit 
vodou. Po očištění je třeba podlahu znovu ošetřit některým z přípravků: PNZ Holz-Öl 
natur (PNZ Přírodní olej na podlahy), PNZ Holzwachs W (PNZ Vosk na dřevo W), PNZ 
Pflege-Öl (PNZ Ošetřující oleje), PNZ Hartwachs-Öl (PNZ Tvrdovoskový oleje).  

Přípravek PNZ Hloubkový čistič je barevně neutrální i vůči korku a dubu. K čištění 
laminátových a parketových podlah se přípravek ředí 1 : 10. 

Spotřeba: 10 – 70 ml/m2 ,to znamená, že litr neředěného přípravku vystačí dle stupně zašpinění na 
cca 15 – 75 m2.

Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky.

Složení: Voda, > 5% ionizované tensidy, > 5%  neionické tensidy, sojový lecitin,  > 5%, fosfáty, 
butylglykol.  

Upozornění: P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. Chraňte před stykem 
s potravinami. Nevdechujte aerosol. Při potřísnění rukou nebo očí, omyjte čistou vodou. 
Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice. 
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr.: 080112.

Balení: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l a větší

 


