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CLEANING & CARE SERVICE SET  
(BASIC, PREMIUM) 

 
Údržbová sada pro okna, dve ře, rolety, okenice a parapety z PVC a 

hliníku 
 

Výrobce:  Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG 
  Hansastrasse 2 
  D-35708 Haiger 
  +49 (0)2773/815-0 
  www.weiss-chemie.de 
 
Dodavatel: TOR Cheb, spol. s r.o. 
  Františkovy Lázně, Žirovice 101 
  35002 Cheb 
  +420 354 420 011 
  www.tor.cz 

 
Obsah :  

 
COSMOKLAR čistící mléko [COSMOKLAR Reinigungsmilch] 
Intenzivní abrazivní čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědel určený pro eloxovaná hliníková okna, 
eloxované hliníkové dveře a žaluzie, pro polyuretanová okna a dále pro všechna bílá okna a bílé 
žaluzie z PVC.  
 
nebo alternativně 
 
COSMOKLAR COLOR [COSMOKLAR COLOR] 
Účinný čisticí prostředek s obsahem tenzidů určený pro veškeré okenní a dveřní povrchy 
s povrchovou úpravou provedenou práškovými laky, dále pro kašírované profily a dveřní výplně 
potahované fólií. Čistí bez zanechání stop také sklo, kovové povrchové plochy a povrchové plochy 
z umělé hmoty.  
 
COSMOKLAR ubrousek pro údržbu t ěsnění [COSMOKLAR Dichtungspflege] 
Určený k údržbě a zachování funkčnosti těsnění. Pomáhá uchovat pružnost těsnění, v létě zamezuje 
přilepení těsnění na profil, v zimě jeho přimrzání. Ubrouskem otřete celý povrch těsnění. 
 
COSMOKLAR olej na kování [COSMOKLAR Beschlag Öl] 
Určený k údržbě a zachování funkčnosti kování. Pomáhá uchovat potřebné kluzné vlastnosti 
pohyblivých součástí, zabraňuje tak suchému tření spojenému se zadřením, kromě toho skýtá 
dodatečnou ochranu proti korozi.  
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Údržba povrch ů 
 
Před použitím čistící prostředek dobře protřepejte a naneste nesavým hadříkem na čištěný povrch. 
Povrch čistěte tahy v podélném směru, za použití jemného tlaku. Vyhněte se krouživému pohybu ! 
V případě intenzivního znečištění postup opakujte. 
 

 
Údržba t ěsnění 
 
COSMOKLAR ubrousek pro údržbu t ěsnění [COSMOKLAR Dichtungspflege] je již po dlouhé roky 
osvědčeným přípravkem ve výrobě oken a dveří. Tyčinka pro údržbu slouží k údržbě a zachování 
funkčnosti těsnění. Pravidelným používáním pomáhá uchovat pružnost těsnění a zamezuje v létě 
přilepení těsnění na profil a v zimně jeho přimrzání. Gumová těsnění doporučujeme ošetřovat 
přípravkem COSMOKLAR ubrousek pro údržbu t ěsnění [COSMOKLAR Dichtungspflege] 2x ročně. 
 
 
Údržba kování 
 
COSMOKLAR olej na údržbu kování [COSMOKLAR Beschlag Öl] se již dlouhé roky úspěšně 
používá ve výrobě oken a dveří. COSMOKLAR olej na kování  slouží k údržbě a k zachování 
funkčnosti kování a stěžejů. Pomáhá uchovat potřebné kluzné vlastnosti pohyblivých součástí, 
zabraňuje tak suchému tření spojenému se zadřením kovů, kromě toho skýtá dodatečnou ochranu 
proti korozi. Doporučujeme provádět údržbu kování, označených v náčrtku, pomocí tohoto přípravku 
COSMOKLAR olej na kování  [COSMOKLAR Beschlag Öl] 2x ročně. Postupujte dle návodu 
dodavatele kování. 
 

 
   čištění povrchů, ošetření těsnění, promazání kování

      

       


