
Omnia Evolve 

Zelený mírně alkalický koncentrovaný čistič „vše v jednom“ 

Vlastnosti:  

 skládá se z 100% obnovitelných přírodních materiálů 

 jeden produkt pro všechny požadované druhy materiálů 

 šetrný ke všem druhům materiálů 

 vhodný pro všechny druhy aplikovaných oblastí 

 snadný pro použití 

 

Aplikace:  Omnia Evolve je mírně alkalický, univerzální čistič pro obrovské množství variací, co se týče 

využití. Složení tohoto produktu je exkluzivně přírodní, z obnovitelných materiálů a snadno biologicky 

rozložitelný. 

Omnia Evolve je silný čistič na veškeré povrchy, odmašťovač a deodorant pro koupelny, kuchyně a 

jiné úklidové potřeby.  

Díky unikátnímu složení je vhodný i pro všechny druhy povrchů odolných proti vodě. Nemá vliv na 

vzhled ani barvu čištěných objektů. 

S pomocí následující tabulky řešení, mohou být všechny tyto formule snadno smíchány s Omnia 

Evolve.  

Tabulka ředění:     

Čistící účel   Stupeň zředění v %,  

čímž se získá roztok RTU 

Skvrny od tuku       6,3 (63 ml na 1 LT) 

Dlaždice a čistič spárovací hmoty 6,3 (63 ml na 1 LT) 

Všechny povrchy    1,6 (16ml na 1 LT) 

Absorbér zápachu   1,6 

Neutrální sanitární úklid   1,6 

Čištění koberců    0,4 (4ml na 1 LT) strojové čištění 

       0,8 (8ml na 1LT) čistič skvrn 

Čištění podlah       0,2-0,4 (2-4 ml na 1LT) 

Sklo a čištění oken   0,4 (4ml na 1LT) 

 

 

 



Omnia Evolve 

Zelený mírně alkalický koncentrovaný čistič „vše v jednom“ 

Instrukce 

k použití:   

Odstraňovač mastnoty: Sprej RTU na silně znečištěné povrchy, doba prodlevy 1 minuta, až 5 

minut v případě hustého, zaschlého tuku.  Lehce vydrhnout štětcem nebo hadrem. Důkladně 

opláchněte čistou vodou.  

Čistič dlaždic a spárovací hmoty: Sprej roztoku RTU na zálivky a klouby, doba prodlevy 1 

minuta. Vydrhněte zálivku důkladně štětcem, aby se uvolnily nečistoty. Setřete kusem látky 

nebo mikrovlákna. 

Veškeré čištění povrchů: Sprej roztoku RTU vyřeší a vyčistí velkoryse jakékoli znečištění 

povrchů, proniká 30 sekund lehkým znečištěním a 1 minutu těžkým znečištěním a 

mastnotou. Poté stačí setřít látkou nebo hadříkem z mikrovlákna, dokud není povrch čistý. Je 

výborný také jako kancelářský čistič. 

Pohlcovač zápachu: Sprej roztoku RTU je velkorysé řešení také na silně zapáchající povrchy. 

Nechte zaschnout přirozeně! Pro silně zapáchající oblasti (zvíře, moč), je doba proniknutí do 

potřebné oblasti 3-5 minut. Nadbytek výrobku odstraňte látkou nebo strojem. 

Širokospektrální zápachový  neutralizér, který trvale odstraňuje pachy způsobené kouřením, 

domácími zvířaty, odpadky, zvířecí močí, pachy ze sportovního vybavení nebo rozkladu, atd. 

Neutrální sanitární čistič: Aplikujte roztok RTU sprejem na znečištěné plochy. Po 30 

sekundách proniká do povrchu lehce znečištěných míst a po 1 minutě do těžce znečištěných 

oblastí. Lehce odstraní i zatvrzelé zapáchající skvrny. Setřete lehce podle potřeby kusem 

látky nebo stěrkou. Povrch důkladně stírejte, dokud bude potřeba a nebude čistý. 

Čistič koberců: Aplikujte sprejem roztok RTU přímo na koberec nebo čalouněné povrchy. 

Umožňuje proniknout do hloubky přes těžké skvrny. Setřete kusem látky, stěrkou nebo 

strojem. 

Čistič podlah: Pro podlahy čištěné mopy, které se poté nechávají uschnout. Nevyžaduje 

žádné dodatečné máchání. Pokud dojde k tvorbě pruhů, snižte dávkování.  

Čistič skla a oken: Jednoduše roztok RTU nastříkejte sprejem na povrch a setřete suchým 

hadříkem. Ideální je také pro rychlé čištění monitorů, klávesnic a pouzder. 

 Technické data:   

 Hustota (20°C)    1,05g/cm3 

 Hodnota pH (1%ig)    10-10,5 

 

     



 

 

 

Obsah:  alkylpolyglykosidy, deriváty přírodních mastných kyselin, kalcinovaná soda voda 

 

Tipy:   

použití přírodních surovin může způsobit viditelné tmavší zákalu ve spodní části nádoby. 

Tento zákal nemá žádný vliv na kvalitu výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


