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ČIŠTĚNÍ ∙ OŠETŘOVÁNÍ ∙ ÚDRŽBA 

 

 

  
LTP FLOORSHINE 

 

Vydatnost: 

Renovační čisticí prostředek  
 

Vysoce účinný čisticí prostředek pro údržbu 
dlážděných povrchů. Chrání a čistí v jednom. 
Renovuje zašlé podlahy. Pravidelné používání 
přispívá také k posílení ochrany na površích 
ošetřených prostředky LTP Ironwax Gloss, LTP 
Ironwax Satin a LTP Glaze Protector. 

 

1 litr prostředku by měl stačit na umytí průměrné 
podlahy o ploše 20 m² přibližně 40krát. 

 

Pokyny pro použití: 
  

 

Týdenní údržba: 
Zřeďte 1–2 odměrky prostředku v teplé vodě. Vytřete 
povrch tímto roztokem. Nesplachujte. Nechejte 
povrch vyschnout. Nechoďte po podlaze, když 
prostředek schne. Po použití dobře vypláchněte mop 
vodou. Nepoužívejte na leštěné povrchy. 

 
Pokud se na povrchu po několika letech nahromadí 
špína nebo je obtížné jej vyčistit, odstraňte nános 
vysoce účinným prostředkem na odstranění špíny 
LTP Grimex. Po intenzivním čištění je třeba dříve 
ošetřené povrchy znovu ošetřit. 

 

Informace pro skladování: 
 
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím 
prostředí. 

 

Poznámky: 
 

POZN.: Používejte místo vašeho běžného čisticího 
prostředku. Nemíchejte s jiným čisticím prostředkem. 
Prostředek není vhodný na vysoce leštěné povrchy – 
pro správnou údržbu povrchu takového typu 
používejte prostředek LTP Waxwash nebo LTP 
Stonewash. 
 

- Méně než 5 %: fosfáty 
- Méně než 5 %: neionogenní smáčedla 
- Parfémy 

benzisothiazolinon 
methylisothiazolinon 
amyl cinnamal 
d-limonen 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Může dráždit kůži. 
Po kontaktu s kůží umyjte vodou a mýdlem. 
Uchovávejte ve mrazuvzdorném místě. 
Vyvarujte se extrémním teplotám. 
Nevylévejte do odtoků nebo vodních toků. 
Obsah/obal likvidujte v souladu s místními 
předpisy. 

 
 

Zdraví a bezpečnost: 
 

Tyto informace jsou poskytnuty bezáruky. Tento 
přípravek je třeba používat s ohledem na místní 
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit. V 
případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet 
v nenápadné oblasti. 
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Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky. 

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb.... 

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,  
Czech Republic T: 00420773450793 
 

E: info@interierstone.cz  W: www.interierstone.cz 


