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Informace o produktu 
 
 

CC-Fleck&Weg 
 

1. Popis 
 
Univerzální přípravek na odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn 
z textilních podlahovin. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám 
jako je červené víno, čaj, ovocné šťávy apod. Je vhodný na odstraňování  gumových rýh a 
rýh od podpatků z elastických podlahovin. V nabídce je také impregnovaný Fleck & Weg – 
hadřík, který je připraven k okamžitému použití jako „první pomoc“ v domácnosti a na 
cestách. 
 
2. Oblasti použití 
 
Koberce a textilní podlahové krytiny ze syntetických vláken. Vhodný také pro elastické 
podlahoviny, laminátové podlahy a voděodolné povrchy (např. stoly, skříně). 
 
3. Použití 
 
Tekutiny nejprve savým hadrem odsát, volně ležící nečistoty vysát.  
 
CC-Fleck&Weg nastříkat na měkký savý hadřík, který nepouští vlákna (např. vhodný 
hadřík z mikrovlákna), a skvrnu odstraňovat bodovým odsáváním od kraje do středu 
skvrny. Místo nedřít. Rozpuštěné nečistoty odsát suchou částí hadříku. U odolných skvrn 
postup popř. zopakovat. Na závěr místo přečistit čistou vodou a povrch dobře vysušit. Na 
kobercích popř. položit na vyčištěné místo suchý savý hadřík a mírně zatížit, dojde 
k lepšímu odsátí zbytkové vlhkosti. U elastických podlahovin ošetřených polymerní 
disperzí na závěr místo vhodným produktem opět ošetřit. 

 
U obzvláště odolných skvrn (červené víno, čaj apod.) v návaznosti po odstranění krátce 
nastříkněte CC-Fleck&Weg a nechejte jej před přečištěním vodou chvilku působit. 
 
Upozornění: Před použitím vyzkoušet odolnost barev a materiálu přípravkem CC-

Fleck&Weg na nenápadném místě.  Na choulostivých površích (např. 
plexisklo, lakované plochy) se vyvarovat delší doby působení.  

 
U starých skvrn, které vnikly do materiálu, popřípadě způsobily reakci ve 
vlákně, může být účinnost omezena.  
 
Během použití a po použití se postarejte o dobré větrání prostoru. 
Nevdechujte výpary. Ve výjimečných  případech může na citlivé  nebo 
suché pokožce při delším nebo opakovaném kontaktu s  CC-Fleck & Weg 
přechodně dojít k bílému zabarvení pokožky. Proto při použití používejte 
gumové rukavice. 

 
4. Technické údaje 
 
pH-hodnota:    cca 2,5 (koncentrát) 
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Obsah látek: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, bělidla na bázi kyslíku. 

Obsahuje parfémy, LIMONENE, rozpouštědla, kyseliny, stabilizátory. 
 
Giscode:  není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek) 
 
CC-Fleck & Weg skladujte v originální nádobě uzavřený v chladu, temnu a suchu. 
Uchovávejte uzamčený mimo dosah dětí. 
 
5. Balení 
 
100 ml - plastová láhav s rozprašovací hlavicí 
400 ml - plastová láhev s rozprašovací hlavicí 
1 ks     - Sáček s hotovým impregnovaným hadříkem                              

 

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších 
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící 
techniky. 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. Z těchto 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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