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ČISTIČE



 Na pravidelné, správné čištění doporučujeme používat výrobky 
RAKO SYSTEM, speciální prostředky vyvinuté 
a prověřené značkou RAKO.

Při běžné údržbě obkladů doporučujeme omýt keramické obklady čistou vodou s pro-
středkem CL 803 nebo CL 804, které mají čisticí i lešticí účinky. Na silně znečištěné 
keramické prvky doporučujeme použít prostředek CL 802 a CL 810, který odstraní ce-
mentové a mastné nečistoty. Při postavebním úklidu musí obkladač pečlivě odstranit 
zbytky cementu nebo cementových spárovacích hmot z keramických obkladů profe-
sionálním odstraňovačem zbytků cementu CL 802. Na mastné plochy doporučujeme 
alkalický čisticí prostředek CL 810. Impregnace dlažby CL 809 usnadňuje pravidelnou 
údržbu a  snižuje spotřebu čisticích prostředků. Velmi tenká vrstva CL 809 nemění 
barvu povrchu ani protiskluznost, ale výrazně omezuje zanášení povrchu nečistotami. 
Novinkou je CL 801, prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté neglazované a gla-
zované dlaždice gres - porcellanato. Protiskluzné podlahy je třeba pravidelně čistit 
podle charakteru znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch, zbytky sněhu 
a ledu výrazně snižují protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic.

• Aplikace: Čištění většiny podlahových ploch se provádí ručně mopem nebo pod-
lahovým mycím strojem. Při údržbě parapetů, pracovních desek, barových pultů 
apod. je vhodné použít rozprašovač a mikro-vláknitou utěrku. Další vhodné po-
můcky jsou houbičky s bílým nebo červeným padem a mikrovlákna. Po skončení 
čištění se doporučuje plocha omýt čistou vodou. Při manipulaci s přípravkem je 
nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky.

• Upozornění: U  všech prostředků respektujte návod výrobce na  obalech výrob-
ků, dávkujte čistidla dle míry znečištění. Při nedodržení doporučené koncentrace 
může dojít k zesvětlení spáry.

Profesionální čisticí prostředky RAKO SYSTEM jsou k dostání u vybraných autorizova-
ných  prodejců RAKO, více na  www.rakosystem.cz. V oblasti aplikace a čištění obkladů 
Vám ochotně poradí tým expertů. Kontakty a další informace získáte na www.rako.cz 
– projektový tým nebo na bezplatné infolince, tel.:+420 800 303 333. 



 Náš tip pro vysoký lesk koupelny… CL 804!

Prostředek CL 804 je zárukou perfektně vyleštěné koupelny! Je vhodný 
k mytí obkladů, umyvadel, van, sprchových koutů, baterií, vnějších částí 
toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního 
kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě 
zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů. Není vhodný na povr-
chy, které nemají odolnost proti kyselinám. 

Návod k použití: Aplikujte přímo na znečištěné povrchy, nechte působit 
několik minut, pak umyjte houbou a opláchněte proudem vody. Přípravek 
se používá koncentrovaný, nanáší se pomocí rozprašovače. Nenechávejte 
prostředek na povrchu zaschnout.

  CL 801 aktivní čištění pro slinuté keramické obklady

CL 801 je speciální čisticí prostředek na lehce a silně znečištěné slinuté 
neglazované a glazované dlaždice gres-porcellanato, např. série TAURUS, 
KENTAUR a ostatní neglazované dlaždice.

Použití: Periodický a denní úklid v průmyslových provozech, bytových do-
mech, kancelářských objektech. Na plochy, kde se vyskytuje vodní kámen, 
minerální usazeniny, rez (bazény, balnea).

Návod k použití: Do kbelíku s vodou nařeďte přípravek dle míry znečištění 
keramiky 40-100 ml do 10 l vody, vytřete mopem či hadrem. Při nedodrže-
ní doporučené koncentrace může dojít k  zesvětlení spáry. Nepoužívejte 
v kombinaci s chlórem a na materiály neodolné kyselinám. Po odstranění 
nečistot doporučujeme povrch opláchnout čistou vodou.

 CL 802 pro postavební úklid a odstranění cementových a vápených zbytků

Prostředek CL 802 je přímo nutný pro bezproblémový postavební úklid 
a měla by jím končit každá pokládka dlažeb a obkladů. Při špatném po-
stavebním úklidu dochází později k velkému znečišťování povrchu kera-
miky z důvodu neodmyté mikrovrstvy cementu a jiných chemikálií.  

Použití: Na postavební úklid, účinně působí na cementové zbytky, hlin-
ky po malování, cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny (rez 
a vodní nebo močový kámen).

Návod k použití: Dávkujte dle míry znečištění 100-200 ml do 10 l vody. Při 
nedodržení doporučené koncentrace může dojít k  zesvětlení spáry. Při 
postavebním úklidu povrch nejdříve navlhčete a poté aplikujte naředěný 
roztok. Po  odstranění nečistot povrch několikrát opláchněte čistou vo-
dou nebo čisticím prostředkem CL803 v dané koncentraci (tímto krokem 
zneutralizujete vyčištěný povrch). Nepoužívejte v  kombinaci s  chlórem 
a na materiály neodolné kyselinám.



 CL 803 pro denní úklid

Prostředek CL 803 by neměl chybět v žádné domácnosti na denní nebo 
periodický úklid. Byl vyvinut k čištění a leštění povrchů v jednom kroku. 

Použití: Především na povrchy náchylné k poškození a zmatovatění jako 
jsou leštěné mramory, žuly a  přírodní i  umělé kameny. Možno použít 
i na plasty (rámy oken). Je ideální na čištění podlah ošetřených metalic-
kými vosky a impregnacemi. 

Návod k použití: Dávkujte dle míry znečištění 20-100 ml do 10 l vody. Pro-
středek je určen pro ruční mytí mopem nebo hadrem z mikrovlákna pro 
dosažení plného efektu lesku.

 CL 809 impregnace pro keramické obklady a dlažby

Prostředek CL 809 je určený k  impregnaci neporézních materiálů. Vy-
tváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody, ole-
jů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajistí dlouhodobé 
zlepšení vzhledu, usnadňuje odstraňování grafiti. 

Použití: Pro keramické leštěné dlažby, pracovní desky kuchyňských linek, 
desky stolů, parapety, římsy krbů atd. 

Pozor: Impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. Před nanášením impregnace 
musí být plochy zbaveny veškerých nečistot! 

Návod k  použití: Na  důkladně vyčištěný a suchý povrch naneste pomocí rozpra-
šovače impregnaci. Pomocí mopu z mikrovlákna impregnaci rovnoměrně rozetřete  
a nechte cca 4 hod zaschnout. V případě potřeby přidejte druhou vrstvu. Celou plo-
chu lze zatěžovat po šesti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách. Spotřeba: 200-
300 ml na 10 m².

 CL 810 pro odstranění mastnoty a olejů

Prostředek CL 810 vyniká mimořádnou silou pro odstranění mastnot 
a 100% biologickou odbouratelností. Bez problému si poradí s odstraně-
ním stop po pneumatikách na dlažbě.

Použití: K průmyslovému čištění veškerých ploch odolných vodě jako jsou 
dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové a vápencové povrchy, 
teraso, gumové podlahy, podlahy kuchyní a  dílen. Je vhodný pro strojní 
i ruční aplikaci.

Návod k použití: Dávkujte podle míry znečištění 40-100 ml do 10 litrů vody. 
Prostředek je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.


