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HTC představuje
revoluční způsob
čištění podlah
DCS – Diamond Cleaning System (Diamantový čistící systém) – je nová technologie
mechanického ošetřování a údržby podlah
s využitím mikroskopických částeček
diamantu. Existují dvě různé metody
DCS: Twister™ a Hybrid™. Oba systémy
představují ekologickou
revoluci v čištění.

Twister™

- pro zářivý lesk a každodenní čištění
Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických
částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Kotouče
Twister™ lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například terazzo,
přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch
na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak
poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah.

Hybrid™

– vaše stará podlaha bude vypadat jako nová
HTC nabízí nové řešení pro renovaci kamenných podlah. Systém DCS Hybrid™ oživí poškozené a silně opotřebené podlahy z přírodního kamene a z terazza. DCS Hybrid™ je jednoduché
a ekologické řešení, které odstraní skvrny, škrábance a praskliny, jež vypadají jako pomerančová kůra, pomocí běžných čistících strojů a vody. Nevyměňujte starou podlahu, stačí ji
zrenovovat!

Vytvoření dokonalé
podlahy je snadné
Čtyři důvody pro chytré čištění

Výjimečná kvalita

Finančně efektivní

Kotouče Twister™ nechají vyniknout krásu a užitné
vlastnosti vaší podlahy. Výsledky jsou neuvěřitelné!
Metoda Twister™ je jedinečná tím, že odpadá pravidelná
údržba podlahy a použití vosků a leštidel! Tajemství
těchto mimořádných výsledků spočívá v použití mechanického čištění s miliardami mikroskopických částeček
diamantu.

Twister™ lze použít na všechny typy podlah, aniž by bylo
třeba měnit metodu čištění nebo čistící zařízení. Kromě
toho odpadá pravidelná údržba. Kotouče Twister™ se
vyznačují dlouhou životností* - a to vše přispívá k
úsporám nákladů a času. Twister™ je cenově výhodná
metoda také díky tomu, že ve srovnání s tradičními
chemickými metodami nevyžaduje použití chemikálií**.
S kotouči Twister™ získá majitel čistší podlahu s vysokým
leskem. Čistící firma může nabídnout snadnější a
rychlejší práci a vysoce kvalitní podlahu.

– pro každodenní čištění a vysoký lesk

• Vysoký lesk
• Extrémní čistota
• Snadnější údržba

- rychlejší, snadnější a levnější čištění

•
•
•
•

Kratší doba čištění
Nevyžaduje pravidelnou údržbu
Kotouče Twister™ s dlouhou životností
Bez použití chemikálií
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*

Twister™ zvýší kvalitu a prodlouží životnost vašich podlah
s voskovým nátěrem.
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Voskový čistič podlah
Čisticí přípravek
Náklady

* Při optimálních podmínkách na ploše nejméně 25 000 m2
** Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malé množství kondicionéru
Twister™ Floor Conditioner. Pro renovaci doporučujeme také použití
kondicionéru Twister™ Floor Conditioner.

Ekologická udržitelnost

- čištění šetrné k životnímu prostředí,
stačí přidat vodu
Volba výrobků šetrných vůči životnímu prostředí prospěje
všem. Metoda Twister™ je jediná zcela ekologická
alternativa tradičního chemického čištění. Twister™ je
zároveň tak účinný, že zaručuje hygienicky čistou
podlahu, aniž by bylo třeba aplikovat vosk či leštěnku.
Zvolte pro každodenní údržbu podlah ekologickou
koncepci Twister™.
• Nižší spotřeba chemikálií – stačí pouze voda
pro každodenní čištění*
• Není třeba používat vosky, leštěnky,
ani pravidelnou údržbu
• Metoda Twister™ je první systém čištění doporučený
Švédskou společností pro ochranu přírody

*

Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malou dávku kondicionéru
Twister™ Floor Conditioner. Pro renovaci doporučujeme také použití
kondicionéru Twister™ Floor Conditioner.

Snadné použití

- stejný postup s lepšími výsledky
Se systémem Twister™ potřebujete k čištění již pouze
vodu. Vytřete podlahu suchým mopem, vyberte vhodný
kotouč Twister™, přidejte vodu a spusťte automatický
čistící stroj. Víc už pro dokonalou podlahu dělat nemusíte.
• Kotouče Twister™ lze nainstalovat na všechny typy
čistících strojů. Prodávají se v řadě různých
velikostí
• Twister™ nahrazuje běžné čistící kotouče a
chemikálie. Čistící postup zůstává stejný.
• Efektivní metoda, která šetří čas. Stačí jediné 		
vyčištění s kotouči Twister™, dokonce i na
nejnáročnější podlahové materiály!

DCS Twister + Hybrid
Řešení pro každý
typ podlahy
™

™

DCS Twister™ Standard

DCS Twister™ Extreme

Třífázový proces, který se provádí při standardním
čištění. K dosažení optimálních výsledků vyžaduje každý
krok Twister™ zpravidla 2-3 týdny používání kondicionéru
Floor Conditioner, podle stavu podlahy při zahájení
čistícího procesu. Metoda Twister™ Standard nemá žádné
další nároky na čas nebo pracovní síly. Pro každodenní
údržbu používejte bílé kotouče Twister™ White tak dlouho,
dokud podlaha nebude čistá a jednolitá. Poté použijte
žluté kotouče Twister™ Yellow , které zvýší její lesk. Nyní
se objeví původní zářivost podlahy. Pokračujte zelenými
kotouči Twister™ Green a výsledkem bude neporovnatelně
lesklejší a čistší podlaha. Ke každodenní údržbě používejte zelené kotouče Twister™ Green, které zachovají
přirozený třpyt a jas podlahy.

Nejúčinnější metoda k dosažení extrémního lesku a
třpytu. Podlaha se leští vysokootáčkovým strojem a
zeleným kotoučem Twister™ Green. Lze použít všechny
typy vysokootáčkových strojů.

DCS Twister™ Intensive
Naprosto stejný proces jako Twister™ Standard, s tím
rozdílem, že jednotlivé kroky se provádějí šestkrát až
desetkrát. Metoda Twister™ Intensive se provádí mimo
standardní čistící postup. Předností metody Twister™
Intensive je okamžitá renovace podlahy. Velké podlahové
plochy lze v závislosti na účinnosti stroje a počátečním
opotřebení podlahy dokončit za jediný den. Pro fázi
renovace kamenných podlah použijte kondicionér Floor
Conditioner.

www.htc-twister.com

DCS Hybrid™
Metoda Hybrid™ kombinuje jemné broušení s metodou
Twister™ a oživuje opotřebené kamenné podlahy s velkými škrábanci či „pomerančovou kůrou“. Začněte s
hnědými kotouči Hybrid™ Brown a ihned pokračujte s
modrými kotouči Hybrid™ Blue, které povrch kamene
jemně zbrousí. Podlahu je třeba ošetřovat tak dlouho,
dokud se po každém kroku nezíská jednolitý vzhled,
nejméně však osmkrát. Jemné broušení Hybrid™ se
provádí za sucha. Pokračujte s kotouči Twister™ Standard
nebo Intensive výše popsanou metodou.

Typ podlahy: Přírodní kámen a dřevo
Místo: Výletní loď

Typ podlahy: Mramor
Místo: Mezinárodní letiště

Přehled výrobků

DCS Twister™
Twister™ Black
Pro náročné čištění skvrn a znečištěných průmyslových nátěrů a surového betonu.
Odstraňuje olej, mastnoty, saze a znečištění od nákladních vozů. Twister™ Black řeší problémy v
průmyslovém prostředí.

Twister™ Red
Pro náročné čištění opotřebených kamenných podlah. Kotouče Twister™ Red účinně odstraní
škrábance a skvrny a zanechají čistý matný povrch, připravený pro další kroky Twister™.

Twister™ White
První krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Kotouče Twister™ White odstraní
drobné škrábance a zanechají sametově matný a čistý povrch, dobře připravený pro další kroky Twister™.

Twister™ Yellow
Druhý krok čištění metodou Standard nebo Intensive Twister™. Tato fáze zanechává dobře připravený
povrch pro poslední krok metody Twister™.

Twister™ Green
Poslední krok metody Standard nebo Intensive a také každodenní údržby podlahy.
Při pravidelné aplikaci tento krok zaručí účinnou údržbu a vysoký lesk. Kotouče Twister™ Green jsou
ideální pro všechny typy podlahových materiálů, jako například kámen, vinyl či linoleum. Jsou
vhodné pro vysokootáčkové leštění materiálů HTC Superfloor™, terrazzo a přírodního kamene. Kotouče Twister™ Green jsou také velmi účinné pro leštění vinylových a linoleových podlah ošetřených
leštěnkou.

Twister™ Floor Conditioner
Je-li podlaha ve špatném stavu, přidejte malé množství kondicionéru Twister™ Floor Conditioner. Při
renovacích podlah doporučujeme také použití kondicionéru Twister™ Funguje výborně také jako
sprejový leštící přípravek pro rychlé leštění Twister™. Twister™ Floor Conditioner je šetrný vůči životnímu prostředí a získal certifikát ”Ekologická volba” Švédské společnosti pro ochranu životního
prostředí. Twister™ Floor Conditioner neobsahuje vosky ani leštidla.
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DCS Hybrid™
Kotouče DCS Hybrid™ tvoří diamantové segmenty se dvěma velikostmi zrna a diamantem napuštěná podložka upevněná
k úchytu se suchým zipem. Dostupné velikosti: 14”, 17”, 20” a 21”. Kotouče DCS Hybrid™ lze použít na všech jednohlavých
čistících strojích. K čištění velkých ploch použijte automatické čistící stroje s dostačným přítlakem (min. 70 kg).

Hybrid™ Brown
Hybrid™ Brown je nejhrubší segment řady DCS Hybrid™.
Odstraňuje drobné rýhy, přesahující hrany, nadměrné opotřebení a skvrny.

Hybrid™ Blue
Poslední krok při renovaci s kotouči DCS Hybrid™. Připraví podlahu k další renovaci s kotouči
Twister™.

Kotouče Twister™ a Hybrid™ upevňujte
na úchyty se suchým zipem
Pro dosažení maximální životnosti a nejlepších výsledků
upevňujte kotouče DCS Twister™ na úchyty se suchým zipem
bez středního upínání. Kotouče DCS Hybrid™ lze používat
pouze s úchyty na suchý zip.

Typ podlahy: Vinyl
Místo: Skandinávský hotelový řetězec
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Typ podlahy: HTC Superfloor™
Místo: Autosalón

Průvodce údržbou podlah DCS

Typ podlahy

Jak čistit se systémem Twister™ Doporučené výrobky

Terrazzo
Mramor
Vápenec
Granit

Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive
nebo Standard) a denní údržbu s kotouči
Twister™ Green. Suché leštění je účinné
pro dosažení vyššího lesku (Twister™
Extreme). K údržbě podlah v dobrém stavu,
které byly ošetřeny chemickou krystalizací,
použijte pouze kotouče Twister™ Green.

Plast
Vinyl

Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo
Standard) a každodenní údržbu s kotouči
Twister™ Green. Suché leštění je účinné pro
dosažení vyššího lesku (Twister™ Extreme).
Twister™ Green dodá voskovaným podlahám
v dobrém stavu mimořádně vysoký lesk,
“mokrý vzhled” (hodnota lesku vyšší než 70).

Twister™ White
Twister™ Yellow
Twister™ Green

Keramická dlažba

Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive nebo
Standard) a každodenní údržbu s kotouči
Twister™ Green. Je-li třeba, doporučujeme
renovaci začít s kotouči Twister™ Red.

Twister™ Red
Twister™ White
Twister™ Yellow
Twister™ Green

Linoleum

Každodenní údržba s kotouči Twister™ Green.

Twister™ Green

HTC Superfloor,
leštěný beton

Každodenní údržba s kotouči Twister™
Green. Suché leštění je účinné pro
dosažení vyššího lesku (Twister™ Extreme).

Twister™ Green

Strojově hlazený
beton

Ideální pro renovaci (Twister™ Intensive
nebo Standard) a denní údržbu s kotouči
Twister™ Green.

Twister™ White
Twister™ Yellow
Twister™ Green

Neleštěný beton

Každodenní údržba s kotouči Twister™
Black. Při častém čištění podlah přejděte
na kotouče Twister™ Red.

Twister™ Black
Twister™ Red

Pryskyřicové podlahy
(epoxidové, akrylové)

Staré podlahy – každodenní údržba s
kotouči Twister™ Red. Pro extrémně
znečištěné podlahy použijte kotouče
Twister™ Black. Nové podlahy – každodenní
údržba s kotouči Twister™ Green.

Twister™ Black
Twister™ Red

Hybrid™ Brown
Hybrid™ Blue

Twister™ Red
Twister™ White
Twister™ Yellow
Twister™ Green

Twister™ Green

Bližší informace naleznete na stránkách www.htc-twister.com
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