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Předpis na údržbu dřevěných povrchů 

 

    Miraclear ®
 

 
Systematický kód produktu: 024-000-00753 
     
Popis produktu: Miraclear® je neutrální, bezrozpouštědlový, vodouředitelný 

prostředek na bázi voskových emulzí s obsahem čistících přísad 
vhodný pro dlouhodobou údržbu dřevěných, povrchově upravených 
ploch. Typickými výrobky, pro které byl prostředek vyvinut jsou 
dřevěné lakované podlahy a schody. 

 Ošetřované plochy získávají lepší odolnost k mechanickému 
opotřebení a díky antistatickým vlastnostem se méně špiní. 

 Povrch získává hedvábný lesk. 
 Miraclear obsahuje méně než 5% neionogenních tenzidů, vodu, 

přírodní vosky, polymerní pryskyřice, ochranné prostředky, regulátory 
pěnivosti a vonné oleje. 

 Prostředek neobsahuje formaldehydové pryskyřice, sloučeniny 
těžkých kovů a insekticidy. 

 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Podmínky při zpracování: přibl. 20 ºC, 50-60% relativní vlhkosti vzduchu. V období velmi 

horkých letních dnů lze doporučit zvýšení relativní vlhkosti vzduchu 
výparníkovými zvlhčovači vzduchu.  

 
 

Způsob zpracování: Prostředek Miraclear® se aplikuje pouze v ředěném stavu v poměru 
20 dílů vlažné vody a 1 díl prostředku. 
Ošetřovaný povrch musí být prost prachu a nečistot. Vzhledem ke 
značnému množství různých prostředků dostupných na trhu nelze 
garantovat úplnou kompatibilitu prostředku Miraclear® 
s konkurenčními výrobky. Za situace, kdy byl dřevěný povrch 
v minulosti již ošetřován jinými údržbovými prostředky, bude nutno 
dokonalý výsledek předem odzkoušet na malé ploše uvažovaného 
povrchu. 
 
Připravený roztok se nanáší měkkým (bavlněným) hadrem ve velmi 
tenké vrstvě. Hadr se namočí do roztoku a následně se odždímne 
přebytečné množství roztoku. V každém případě se nesmí povrch příliš 
promáčet !!!. Před opětovným namočením hadru do roztoku 
doporučujeme tento krátce vymáchat v čisté vodě a pečlivě vyždímat 
přebytečnou vodu. 
Během nanášení doporučujeme urychlovat odpařování vody dobrou 
ventilací prostoru.  
Po 30 – 45 min. schnutí proveďte vyleštění povrchu suchým a 
měkkým bavlněným hadrem. 
V závislosti na míře opotřebení povrchu lze doporučit provedení 
druhého nánosu po přibl. jednodenním schnutí. 
Konečné vlastnosti povrchu ovlivňuje koncentrace prostředku 
v roztoku a množství roztoku naneseného na upravovaný povrch. Se 
zvyšováním množství prostředku na naseného v ploše je nutno počítat 
se zvýšením kluznosti povrchu.  

 
 



        
 

  

Friedrich Klumpp GmbH 
Dornbirner Straβe 23 
D-70469 Stuttgart 
Telefon +49 (0)7 11 / 9 81 84 – 00 
Telefax +49 (0)7 11 / 85 03 28 
internet  www.klumpp-coatings.de 
 

 

Centrální sklad  a distribuce v ČR: 
Colour & Wood, spol. s r. o. 
Mikulovice 91 
530 02 Mikulovice – Blato 
Telefon +420 466 885 706 
Telefax + 420 466 885 108 
internet  www.colourwood.cz 

    - 2 - 

 
Údržbové intervaly: Četnost použití prostředku Miraclear®  závisí na intenzitě oděru a 

otěru, tedy na míře zátěže povrchu jeho užíváním. Obecně lze 
doporučit následující frekvenci aplikací: 

 
 Bytové podlahy a schody: přibl. každé 2 – 4 týdny 
 Veřejné objekty, kanceláře: přibl. každý 1 – 2 týdny 
 Restaurace, komerční objekty: přibl. 1 – 2 dny 
 
Teoretická spotřeba: 1:20, tj cca 1 lt Miraclear®-u na 10 lt vody vystačí na 100 m² plochy 
 
Doba skladovatelnosti:  1 rok, chraňte přede mrazem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka výrobce:  Klumpp Coatings vyrábí vysoce kvalitní nátěrové hmoty, které vyhovují soudobým 

trendům v oblasti aplikačních technologií. Navrhované způsoby jejich uplatnění 
nevytvářejí jakékoliv závazky mezi dodavatelem a odběratelem. Popsané aplikace 
vycházejí z našich praktických zkušeností a relevantního know-how. Na jejich základě 
nelze vyvozovat jakýkoliv odklon od obecně platných aplikačních postupů a uznávané 
úrovně kvality.  
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