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Sada dvou přípravků k ošetření skleněných nebo keramických povrchů 

Kde se může Dreja Clean používat? 
> na skleněné a keramické povrchy 
Aplikace přípravku Dreja Clean zajišťuje 
> jednoduché čištění skleněných a keramických povrchů bez čistících prostředků 
> čištění oken bez šmouh, snadné odstraňování usazenin 
> easy to clean – snadná údržba sprchových koutů ze skla, glazovaných obkladaček, sanitární keramiky a jiných         
skleněných nebo keramických povrchů, např. zimních zahrad, přístřešků, střešních oken, skleněných fasád atd. 
> snadné odstranění nečistot, usazenin a stop po mýdle 
> snížení cyklů údržby a čištění 

Obsah setu 
> abrazivní čistič 
> leštící utěrka 
> Dreja Clean K1 
> Dreja Clean K2 
> houbička 

Důležité upozornění 
Přípravek aplikujte ideálně při teplotě mezi 15 – 25°C (nepoužívejte při teplotách pod 10°C!). V průběhu ošetřování 
nevystavujte povrch slunečnímu záření. 
Nenanášejte přípravek na vyhřáté plochy. 
Zajistitěte dostatečné odvětrání a přísun čerstvého vzduchu! 
V případě předchozího použití jiných čistících prostředků povrch důkladně před použitím Dreja Clean vyčistěte.  

Postup aplikace 

Krok 1 – příprava prostředku 
Veškerý obsah přípravku Dreja Clean K2 přidejte do lahve Dreja Clean K1. Zúžený uzávěr z K2 přešroubujte na 
lahvičku K1. Láhev uzavřete a důkladně protřepejte po dobu 2 – 3 minut. Takto připravený prostředek spotřebujte během 24 
hodin.  
Obsah vystačí minimálně na 2 – 3 umyvadla nebo na jeden skleněný sprchový kout (cca. 3 – 5 m2). 

Krok 2 – vyčištění povrchu 
Před aplikací povrch důkladně vyčistěte pomocí běžného čističe skel a vytřete do sucha. Doba účinnosti a odolnosti vůči 
abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku Dreja Clean navázat chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je 
povrch čistý. Po vyčištění povrchu doporučujeme ještě navíc použít abrazivní čistič (před použitím čistič důkladně protřepejte – 
rychle se usazuje!). Abrazivní čistič nanášejte vlhkou houbičkou. Abrazivní čistič naneste na povrch, rozetřete (několik minut), 
nechte zaschnout a pomocí bavlněného hadříku zbytek přípravku jednoduše setřete. Pozor! Abrazivní čistič musí být 
důkladně odstraněn. Ihned po vyčištění povrchu nanášejte přípravek Dreja Clean. 
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Krok 3 – aplikace Dreja Clean 
Prostředek Dreja Clean nanášejte pouze na suchý a čistý povrch. Doporučujeme začít aplikovat na oblast o velikosti 
0,5 – 1 m2. Nanášejte vrstvu připraveného prostředku (viz. krok 1) a ihned rovnoměrně roztírejte leštící utěrkou. Po zaschnutí 
Dreja Clean můžete nanášet další vrstvu. Díky leštění se film po ploše rovnoměrně rozmístí a vytvoří se lehce šedivý povlak, 
který je potřeba beze zbytku odstranit suchou a čistou leštící utěrkou. Povrch po aplikaci nesmí přijít po dobu min. 30 min do 
styku s vodou nebo jinými kapalinami. 

Obnovení účinnosti ošetřeného povrchu 
Vrstva Dreja Clean je při správné aplikaci dlouhotrvající (cca 12 měsíců). Při slábnoucích účincích lze na povrch nanést další 
vrstvu. Čištění a aplikace probíhá podle předchozích bodů. 

Jak udržovat ošetřený povrch 
Ošetřený povrch umývejte pouze vodou bez chemických čistících prostředků a stírejte textilním hadříkem. V případě velkého 
znečištění můžete použít mýdlovou nebo octovou vodu. V žádném případě  nepoužívejte prostředky obsahující abraziva a 
nestírejte povrch pomocí hrubé houbičky – může dojít k narušení ochranného filmu Dreja Clean! 

Bezpečnostní údaje 

Dreja Clean K1 
R11  vysoce hořlavý 
S2  uchovávejte mimo dosah dětí 
S7  uchovávejte obal těsně uzavřen 
S16  uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření! 
S46   při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte mu tento obal nebo označení 

Dreja Clean K2 
R11  vysoce hořlavý 
R36  dráždí oči 
S2  uchovávejte mimo dosah dětí 
S7  uchovávejte obal těsně uzavřen 
S16  uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření! 
S24/25 zamezte styku s kůží a očima 
S26  při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody  a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 
S46   při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte mu tento obal nebo označení 

 

Tyto informace odpovídají našim současným zvyklostem a zkušenostem v souladu s naším nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci 
technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má 
právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktu. To platí i ve věci zachování práv třetí osoby. Zmínění obchodních 
jmen jiných výrobců není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu. 


