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Cleaning
Systems

Disko nabízí nejen ty nejlepší čisticí 
produkty, ale také dobře promyšlené a 

patentované způsoby čištění.

•  DISKO čisticí prostředky jsou šetrné k pokožce i k životnímu 
prostředí.

•  Obsahují aktivní pomerančový terpen - to znamená, že jsou 
založeny na přírodní bázi.

•  Kvalitní produkty DISKO mají ochranné antistatické a anti- 
bakteriální vlastnosti, izolují a chrání vyčištěné povrchy před 
dalším znečišťováním.

•  Snadno a efektivně odstraní i těžce odstranitelnou špínu, 
jako například nikotinové usazeniny, skvrny od barvy, inkoustu 
nebo propisovačky a barvy na razítka.

•  DISKO nabízí 5tiletou záruku proti vysychání navlhčených  
čisticích ubrousků v uzavřeném obalu.

•  DISKO čisticí prostředky splňují směrnice EU 91/155 EEC 
týkající se zdraví a norem stanovených předpisy o pracovních 
podmínkách.

•  DISKO čisticí prostředky pomáhají vytvořit hygienické,  
atraktivní a optimální pracovní prostředí.

•  DISKO: nejvyšší kvalita za přijatelnou cenu.

The way to clean-IT
www.disko.com
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Produkty pro čištění a údržbu

Citlivé povrchy (LCD monitory apod.)

Obrazovky a displeje

Plastové a kovové povrchy (PC, klávesnice, tiskárny apod.)

Univerzální použití

Kompletní čištění hardware

Technické aplikace

Zařízení pro bezhotovostní platební styk 
- Obecné informace k čisticím kartám DISKO
- Čisticí karty pro magnetické hlavy v bankomatech
- Karty pro čištění kontaktů čteček čipových karet
- Servisní karty pro čištění čidel
- Karty pro čištění čteček ve všech druzích terminálů a automatů
-  Karty pro čištění kontaktů v čipových platebních terminálech  

a podobných zařízení
- Čisticí fólie pro čtečky bankovek ve všech automatech

The way to clean-IT
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Cleaning
Sensitive Surfaces

Čisticí sada pro LCD, TFT monitory a plazmové obrazovky
Obsah:
10 čisticích ubrousků z mikrovlákna 15×15 cm
1  lahvička univerzálního čisticího prostředku 100ml 

(použít v kombinaci s čisticím ubrouskem z mikrovlákna), 
výrobek č.: D-1590
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Multifunkční čisticí ubrousky
(z mikrovlákna)

Díky jejich obzvlášť měkké povrchové struktuře jsou vhodné pro čištění různých 
povrchů, speciálně LCD monitorů, notebooků, plazmových obrazovek, dotykových 
obrazovek a displejů.

DISKO čisticí ubrousky z mikrovlákna mají velmi vysokou absorpci nečistot. 
Výsledkem šestnáctinásobného podélného štěpení jsou vynikající čisticí vlastnos-
ti, dokonce i když jsou používány nasucho. Použití s univerzálními čisticími pro-
středky DISKO, které jsou bez chemických přísad, maximálně zvyšuje schopnost 
odstranit mastnotu a další odolné nečistoty z povrchů. Ubrousky jsou buď již 
navhlčené, zatavené ve speciálních sáčcích, nebo je lze později postříkat 
univerzálním čisticím prostředkem.
Výsledky čištění jsou přesvědčivé, povrchy jsou chráněny, aniž by došlo 
k zatížení životního prostředí.

DISKO čisticí ubrousky z mikrovlákna odstraňují prach, špínu, mastnotu, nikotin 
apod. snadno a beze šmouh. Jsou ideální pro kancelář i domácnost. Mají vyso-
ký stupeň absorpce nečistot, dlouhou životnost a možnost praní na 95ºC. Čisticí 
schopnost je garantována i po opakovaném použití. Jsou nelínající, šetrné k život-
nímu prostředí a jemné k pokožce. Vhodné i pro alergiky.

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 15×15 cm, 
4 jednotlivá balení po 5 ubrouscích v jednom balení
výrobek č.: D-158020

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 23×23 cm, 
10 jednotlivě zabalených ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1582

Čisticí ubrousky z mikrovlákna 28×35 cm, 
5 jednotlivě zabalených ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1585

DISKO univerzální čisticí prostředek 
pro ubrousky z mikrovlákna
100ml lahvička s rozprašovačem (bez chemikálií), 
výrobek č.: D-1623 



Cleaning
Screens

Navlhčené čisticí ubrousky z mikrovlákna
Pro čištění drahých plochých obrazovek, dotykových obrazovek a notebooků doporučují 
jejich výrobci používat výhradně speciální čisticí prostředky.

Speciálně notebooky jsou vystaveny vysoké zátěži a znečišťují se podstatně rychleji 
než stolní přístroje. Elektronické součástky, které leží přímo pod klávesnicí, nesmějí být 
vystaveny vlhkosti. Povrch monitorů plochých obrazovek i dotykových obrazovek je 
vysoce citlivý a lze jej snadno poškrábat částicemi prachu. Antistatické ošetření není nutné, 
protože monitory a notebooky nevytvářejí statické magnetické pole.

The way to clean-IT
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Čisticí ubrousky pro notebooky
Balení 10 párů ubrousků
navhlčené/suché, 18 x 13 cm
výrobek č.: D-1595

DISKO čisticí ubrousky pro IT a notebooky byly vyvinuty pro péči o vysoce citlivé přístroje. 
Vysoce kvalitní ubrousky s velkou savostí zamezují kapání čisticího roztoku a zaručují 
vysokou absorpci nečistot. Zvlhčení 2 ml čisticího roztoku – bez chemických přísad – 
postačuje i k odstranění těžce odstranitelných nečistot. Vniknutí vlhkosti do přístrojů je 
prakticky nemožné. Brilantní reprodukce barev u monitorů zůstane zachována i po častém 
čištění. Jako suchá utěrka se používá osvědčený nelínající ubrousek z netkané textilie 
Sontara. Je schopen pojmout kapalinu až do šestinásobku své vlastní hmotnosti.

IT čisticí ubrousky pro veškerý hardware
Balení 15 x 10 ubrousků (vždy 10 ubrousků 
zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené, 18 x 13 cm
výrobek č.: D-1594

Čisticí ubrousky pro ploché obrazovky
Balení 20 x 10 párů ubrousků (vždy 10 párů 
ubrousků zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené/suché, 13 x 9 cm
výrobek č.: D-1505

Čisticí ubrousky pro ploché obrazovky
Balení 40 x 10 ubrousků (vždy 10 ubrousků 
zabaleno ve smršťovací fólii)
navhlčené, 13 x 9 cm
výrobek č.: D-1504
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Screens

Navlhčené čisticí ubrousky na obrazovky
pro všechny typy monitorů, filtrů a zrcadel

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob čištění. Šetrný k pokožce i k životnímu 
prostředí. Navlhčené čisticí sady nabízejí jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob 
čištění. Ubrousky jsou šetrné k životnímu prostředí i k pokožce. Pomerančový 
terpen zajistí, že je povrch správně vyčištěn a bez šmouh, a navíc osvěží vzduch. 
Preventivně chrání vyčištěné povrchy před statickým nábojem po dobu 6-8 týdnů. 
Tento výrobek byl testován v souladu s DIN 1995 
(bezpečnostní listy jsou k dispozici).

Navlhčený čisticí ubrousek: polyester Sontara, 
trvanlivý a nelínající plně absorbuje rozpuštěné 
nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh
Suchý ubrousek: netkaná textilie Sontara, 
vysoce savý, nelínající pro vysušení čištěných 
povrchů

Balení s 80 navlhčenými čisticími ubrousky
výrobek č.: D-1308                 1 balení

Balení s 10 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý, včetně 3 čisticích 
tyčinek, každý se dvěma pružnými 
pěnovými konci
výrobek č.: D-1609              1 balení

Balení s 40 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1305                  1 balení

Balení s 10 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1605                1 balení

Příslušenství:

Ubrousky z netkané textilie, 
15×15 cm
netrhají se, nelínají, vysoce savé
75 ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1617         1 balení

The way to clean-IT
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Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617                1 balení

Čisticí tyčinky na klávesnice,
každá se dvěma pružnými pěnovými konci
balení se 30 tyčinkami
výrobek č.: D-1642                1 balení

The way to clean-IT
www.disko.com

Čisticí prostředek pro obrazovky
Čisticí prostředek pro obrazovky DISKO obsahuje vysoce účinné antistatikum. Díky 
tomu v jednom pracovním kroku čistí, neutralizuje statický náboj a preventivně zabra-
ňuje jeho vytvoření po dobu 6 – 8 týdnů. Pomerančový terpen skvěle čistí a svěže 
voní. Ve spojení s nelínajícími ubrousky z mikrovlákna zaručuje, že monitory, filtry 
na monitory ze skla a umělých hmot, akrylátové tabule i zrcadla budou beze 
šmouh.
Výrobky jsou testovány v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou k dispozici). 
Láhve jsou vyrobeny z recyklovatelného PE.

Čisticí prostředek pro obrazovky 100ml, 
doplnitelná láhev, se snímacím 
rozprašovačem pro vytváření jemné mlhy
výrobek č.: D-1622                        1 láhev

Kompletní čisticí souprava pro obrazovky
Obsah:
1 čisticí prostředek pro obrazovky láhev 100ml
25 netkaných ubrousků, 15×15 cm
výrobek č.: D-1670

Čisticí prostředek pro obrazovky
náhradní náplň 1000ml
výrobek č.: D-16221            1 láhev
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Navlhčené čisticí ubrousky na plasty
pro povrchy z plastů, lakovaných kovů, klávesnice, a kabely

Nejsnadnější a nejbezpečnější způsob čištění. Obsahuje pomerančový terpen. Díky 
němu skvěle čistí a svěže voní. Odstraňuje i těžce odstranitelnou nečistotu jako skvrny od 
nikotinu, náplní do propisovaček, razítkovací barvu apod. Otřete povrch, počkejte 10 minut 
a  vytřete dosucha. Vysoce účinné antistatikum staticky neutralizuje povrchy a opatřuje je 
dlouhodobým ochranným filmem. Díky tomu zůstanou vyčištěné plochy déle čisté.
DISKO čisticí prostředek na plasty je šetrný k životnímu prostředí i k pokožce, antiseptický 
a antibakteriální. Výrobky jsou testovány v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou 
k dispozici).

Navlhčený čisticí ubrousek: polyester Sontara, trvanlivý a nelínající, plně absorbuje 
rozpuštěné nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh

Suchý ubrousek: netkaná textilie Sontara, vysoce savý, 
nelínající, pro vysušení čištěných povrchů

Balení s 10 páry čisticích 
ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1603     1 balení

Balení s 10 páry čisticích 
ubrousků
navlhčený/suchý, včetně 3 
čisticích tyčinek, každá se 
dvěma pružnými pěnovými 
konci
výrobek č.: D-1607       1 balení

Balení se 40 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1303           1 balení

Balení s 80 čisticími ubrousky,
navlhčené
výrobek č.: D-1304         1 balení

Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou 
vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617      1 balení

The way to clean-IT
www.disko.com
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Čisticí prostředek na plastové povrchy
DISKO čisticí prostředek na plastové povrchy se vyznačuje svými vynikajícími čis-
ticími vlastnostmi. Za své čisticí vlastnosti vděčí pomerančovému terpenu – pří-
rodnímu produktu z kůry pomerančů. Vyčistí snadno, rychle a bezpečně plastové i 
kovové povrchy i těžce odstranitelnou špínu, jako například nikotinové usazeniny, 
mastnotu, skvrny od barvy, inkoustu nebo propisovačky a barvy na razítka apod., 
aniž by se poškodil povrch. Díky velmi účinné antistatické složce jsou plastové 
a kovové povrchy zároveň vyčištěny i pokryty antistatickým filmem, díky němuž 
jsou déle chráněny před znečištěním. DISKO čisticí prostředek na plasty je šetrný 
k životnímu prostředí i k pokožce, antiseptický a antibakteriální. Výrobky jsou tes-
továny v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou k dispozici). Láhve jsou vyro-
beny z recyklovatelného PE.

Čisticí prostředek na plastové 
povrchy 
náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16601        1 láhev

Kompletní čisticí souprava na plastové povr-
chy a klávesnice
Obsah:

1 čisticí prostředek na plastové povrchy 100ml
25 netkaných ubrousků, 15×15 cm
6  čisticích tyčinek každá se dvěma pružnými 

pěnovými konci
výrobek č.: D-1671

Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617             1 balení

Čisticí tyčinky na klávesnice se dvěma 
pružnými pěnovými konci
balení se 30 tyčinkami
výrobek č.: D-1642             1 balení

The way to clean-IT
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Čisticí prostředek na plastové povrchy 100ml, 
doplnitelná láhev se snímacím rozprašovačem 
pro vytváření jemné mlhy
výrobek č.: D-1660           1 láhev
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Odstraňovač prachu
Rychle a spolehlivě odstraňuje prach a částečky prachu ze špatně přístupných 
míst jako elektronické součástky, kryty, klávesnice, tiskárny apod. Kapalný plyn 
tetrafluoretan vychází z nádoby pod velkým tlakem, je úplně suchý, ekologický 
(bez freonů) a nehořlavý, tedy absolutně bezpečný při používání. Díky svým 
chemickým vlastnostem je tetrafluoretan velmi vydatný – až třikrát víc než běžné 
plyny. Pomocí ventilu připomínajícího rukojeť pistole lze výstup produktu s velkou 
přesností nasměrovat.

Láhev E3 520 obsah 430 gramů, výrobek č.: D-1224

Láhev E3 150 obsah 100 gramů, výrobek č.: D-1224100

Netkané ubrousky
DISKO netkané ubrousky jsou vyrobeny patentovanou technologií výroby netkaných 
textilií. Bezvláknová technologie je založená na vpichování pomocí vodního 
paprsku, bez použití pojidel nebo lepidel. Materiál, z nějž se utěrky vyrábějí, je tkán 
pod vodním paprskem z celulózových vláken. Tento materiál je schopen pojmout 
množství vlhkosti, které se rovná čtyř až šestinásobku vlastní váhy. Při výrobním 
procesu se tkanina zároveň „vypere“, výsledkem čehož je zanedbatelná tvorba 
žmolků.

DISKO netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
výrobek č.: D-1617     1 balení po 75 kusech
výrobek č.: D-1616     1 balení po 600 kusech

DISKO netkané ubrousky, 23×23 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
výrobek č.: D-1619     1 balení po 300 kusech

DISKO čisticí tyčinky
Speciální tyčinky se 2 pružnými konci umožňují čištění špatně přístupných míst. 
Tyčinky se vlhčí navlhčenými ubrousky nebo postříkáním čisticím prostředkem. 
Na vyčištění klávesnice použijeme navlhčený čisticí ubrousek přes tyčinku.

Balení se 30 čisticími tyčinkami
výrobek č.: D-1642      1 balení

Balení se 100 čisticími tyčinkami
výrobek č.: D-1645      1 balení



Cleaning
Computers
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Kompletní čisticí soupravy pro hardware
pro všechny kancelářské přístroje

Ekologické, šetrné k pokožce, antistatické a antibakteriální. Níže uvedené čisticí 
soupravy jsou složeny z produktů popsaných na předchozích stránkách tohoto 
katalogu.

Kompletní čisticí souprava pro PC, terminály, telefony, tiskárny apod. 
Tato čisticí souprava je ideální pro organizace s mnoha pracovními stanicemi.
Obsah čisticí soupravy:
1  antistatický navlhčený/suchý čisticí ubrousek  

pro čištění obrazovek
1  antistatický navlhčený/suchý čisticí ubrousek  

pro čištění plastových povrchů
1  čisticí tyčinka se dvěma pružnými čisticími konci  

z vysoce kvalitní pěnové hmoty
výrobek č.: D-1205                20 souprav v balení

Kompletní čisticí souprava pro PC, terminály, telefony, tiskárny apod.
Ideální pro preventivní údržbu pracoviště po celý rok (PC, tiskárna, telefon, 
kalkulačka, notebook, stolní lampa apod.)
Obsah čisticí soupravy:
10  antistatických navlhčených/suchých čisticích ubrousků  

pro čištění obrazovek
10  antistatických navlhčených/suchých čisticích ubrousků  

pro čištění plastových povrchů
6  čisticích tyčinek se dvěma pružnými čisticími konci 

z vysoce kvalitní pěnové hmoty
výrobek č.: D-1650

Kompletní čisticí souprava pro PC, terminály, telefony, tiskárny apod.
Obzvlášť vhodná pro čištění velkých povrchů, jako jsou velké kopírky, systémové 
tiskárny, bankomaty a platební terminály, parkovací automaty apod. Vhodná i pro 
profesionální použití.

Obsah čisticí soupravy:
1  antistatický čisticí prostředek pro čištění obrazovek  

a LCD displejů, lahvička s rozprašovačem, 100 ml
1  antistatický čisticí prostředek pro čištění umělých  

povrchů, lahvička s rozprašovačem, 100 ml
50  nelínajících čisticích ubrousků 15×15 cm
10   čisticích tyčinek, každá se dvěma pružnými  

čisticími konci z vysoce kvalitní pěnové hmoty
výrobek č.: D-1672
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Čisticí prostředky pro speciální
aplikace

DISKO speciální čisticí roztoky (kromě DISKO čisticího roztoku na trysky hlav 
inkoustových tiskáren) obsahují jako hlavní složku vysoce účinný pomerančový 
terpen, což znamená, že tyto produkty jsou přírodními produkty. Pomocí speciálních 
přísad vznikla řada čisticích prostředků specifických pro různé aplikace. Například 
čisticí přípravek na čištění magnetických hlav a senzorů musí beze zbytku vysychat 
a nesmí být elektricky vodivý. Čisticí přípravek na gumové válce musí být schopen 
nejen vyčistit pryžový povrch, ale také jej regenerovat tak, že bude opět měkký, 
pružný a přilnavý. DISKO speciální čisticí prostředky jsou ideální pro odstranění 
obzvlášť těžce odstranitelných nečistot z nejrůznějších povrchů.
DISKO speciální čisticí prostředky nabízejí četné možnosti použití. Produkty 
jsou šetrné k životnímu prostředí i k pokožce. Výrobky jsou testovány v souladu 
s DIN 1995, bezpečnostní listy jsou k dispozici.

Navlhčené ubrousky pro intenzivní čištění
Pro čištění elektronických hardwarových komponentů, tiskových hlav tepelných 
tiskáren, senzorů, skenerů, magnetických hlav apod. Také jsou vhodné pro odstra-
nění fixů a jiných těžce odstranitelných nečistot z plastových a kovových povrchů.

Navlhčené čisticí ubrousky: trvanlivé a nelínající
polyester Sontara zachytí snadno nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh
Suché nelínající ubrousky: vysoká savost, nepouští vlákna
netkaná textilie Sontara pro vysušení čištěných povrchů

Balení s 10 páry čisticích ubrousků,
navlhčený/suchý, výrobek č.: D-1602      1 balení

Balení se 40 páry čisticích ubrousků,
navlhčený/suchý, výrobek č.: D-1302      1 balení

Intenzivní čisticí prostředek na graffiti
Vhodný k odstranění graffiti, skvrn od propisovačky,
fixů, inkoustu a jiných těžce odstranitelných nečistot 
z plastových i jiných povrchů.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1663           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16631         1 láhev

The way to clean-IT
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Čisticí prostředek na bílé tabule
Rychle a pohodlně čistí, rychle schne. Nejúčinnější ve spojení 
s nelínajícími ubrousky.

Láhev 100 ml s rozprašovačem, doplnitelná
výrobek č.: D-1665           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16651         1 láhev

Čisticí prostředek na hlavy tepelných tiskáren
Na povrchu tiskových hlav vzniká teplota až 95 °C. Otěrem papíru, vzdušnou 
vlhkostí a prachem vznikají nečistoty, které se vysokými teplotami zatavují do 
povrchu. Složení čisticího prostředku na hlavy termotiskáren je vyvinuto specificky 
pro tuto oblast použití a postará se o vynikající účinnost čištění.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1664           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16641         1 láhev

Čisticí prostředek na magnetické hlavy
Není elektricky vodivý, dokonale schne. Maximálně vhodný pro čištění magnetic-
kých hlav a optických laserových zařízení. Použití ve spojení s čisticími fóliemi, 
nelínajícími utěrkami nebo tyčinkami.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1612           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16121         1 láhev

Čisticí prostředek na trysky hlav inkoustových tiskáren
Na inkoustovém základě. Pro čištění zaschlých hlav
inkoustových tiskáren. Pro odstraňování zbytků
inkoustu v inkoustových tiskárnách.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1614           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16141         1 láhev
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Čisticí prostředek na gumové válce
DISKO čisticí prostředek na gumové válce byl vyvinut tak, aby velmi důkladně 
vyčistil gumové válce, pásy a jiné pryžové díly, ale také povrch regenerovat tak, že 
bude opět měkký, pružný a přilnavý. To garantuje bezproblémový a hladký průchod 
papíru nebo kartonu.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1668           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16681         1 láhev

Čisticí prostředek pro odstranění nálepek
Lehce odstraní papírové nálepky a zbytky lepidel ze samolepek. Naneste čisticí 
prostředek k papírové nálepce nebo zbytku lepidla, nechte odmočit a pak odstraňte.
Zbytky odstraňte netkaným ubrouskem.

Láhev 100 ml s kapátkem
výrobek č.: D-1666           1 láhev

Náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16661         1 láhev

Čisticí roztok s kluzným prostředkem
Tento čisticí prostředek s přidaným silikonem je speciálně vyvinut 
k čištění podavačů originálů v kopírkách. Předchází vzpříčení papíru 
v podavači.

Láhev 100 ml s rozprašovačem
výrobek č.: D-1661          1 láhev

Kluzný a čisticí olej na plottery, tiskárny atd.
Vyvinut k čištění a promazání vodících tyčí v plotterech a tiskárnách. 
Má vynikající kluzné vlastnosti. Zanechá po použití tenký olejový film.

Láhev 50 ml s pipetovým kapátkem
výrobek č.: D-1662          1 láhev
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DISKO čisticí karty
(patent č. EP 0789313)

DISKO čisticí karty jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje. Materiály 
z mikrovlákna navařené vysokofrekvenční metodou na plastové jádro umožňu-
jí suché čištění magnetických hlav bez použití chemických rozpouštědel. Špína, 
mastnota a zbytky oxidu kovu z magnetické pásky na kartách jsou jednoduše 
setřeny a absorbovány textilií. Testy a laboratorní výzkumy ukázaly, že magnetic-

ké snímací hlavy a kontakty snímacích zařízení čipových karet jsou po použití 
suchých DISKO čisticích karet výrazně čistější než při čištění navlhčenými 
čisticími kartami. K tomu také existuje expertiza jednoho z největších evrop-
ských provozovatelů zařízení pro elektronický platební styk. Výsledky jsou 
dostupné na požádání. Chemická rozpouštědla na navlhčených kartách 

sice nečistotu také rozpustí, ale plave na kartě a částečně se přenáší zase 
zpět na vyčištěná média. Oproti tomu DISKO čisticí karty nečistoty okamžitě 

dopraví do textilie a už je znovu neuvolní.

DISKO čisticí karty jsou obzvlášť šetrné 
k životnímu prostředí. Nepoužívají se ani žád-
ná chemická rozpouštědla, ani není nutné karty 
chránit zavařením do fólií. DISKO čisticí karty 
jsou lepší. Čistí nejen „vrchol“ magnetické hlavy, ale také postranní oblouky. Tex-
tilie z mikrovlákna je svařena pouze na okrajích, při použití se vytvoří záhyb, který 
vnikne do oblouku magnetické hlavy. K negativním efektům vznikajícím při mok-
rém čištění, především tvrdnutí gumových válečků vlivem alkoholů, nedochází. 
Suché čištění působí pouze tam, kde je žádoucí.

DISKO čisticí karty
patentované, s pohyblivým nebo pro bankomaty
systémem pro ruční použití  s automatickým vstupem,

jsou jediné produkty na světě, které dokonale vyčistí kontakty snímacích zařízení 
ve čtečkách karet s výsuvnými kontakty bez rozebrání čtečky.

DISKO čisticí karty mohou být použity několikanásobně, což činí tyto karty velmi 
cenově výhodné.

DISKO čisticí karty: správná volba pro každou aplikaci!

The way to clean-IT
www.disko.com
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Čisticí karty pro magnetické hlavy
v bankomatech

Bankomaty jsou vystaveny častému používání. Maz z pokožky, který se při četných 
transakcích přenáší z platebních karet, podporuje usazování prachu a špíny ve 
čtečce karet. Bankomatům také škodí proměnlivá vlhkost vzduchu a velké změny 
venkovní teploty. Následkem toho může dojít k poruchám od chyb při čtení až po 
výpadek celého systému.
Vrcholek magnetické hlavy ve čtečce karet v bankomatu je neustále uhlazován 
častým použitím karet. Prach a špína se ukládají hlavně na okraji magnetických hlav. 
Pokud nejsou pravidelně čištěny, rychle se na nich nahromadí špína a nečistoty. 
Čisticí karty s tvrdou a neohebnou svrchní vrstvou dosáhnou pouze na uhlazený 
vrcholek magnetické hlavy, ale nedostanou se k nahromaděným nečistotám 
na stranách. Tento problém řeší čisticí karty DISKO, které mají pružnou svrchní 
vrstvu z mikrovlákna svařenou pouze po stranách a bodově přivařenou k jádru 
karty.
To při použití způsobuje tvorbu skladů nad 
magnetickou hlavou – viz obrázek – což umožní 
vyčištění i problematických oblastí kolem 
magnetické hlavy. Čtyři magnetické proužky 
s kódy připojené na každou čisticí kartu zapříčiní otevření clony v bankomatu a 
dovolí vpuštění čisticí karty a minimálně čtyřnásobné použití čisticí karty pomocí 
otáčení a obracení. Díky speciálnímu kódování jednotlivých magnetických proužků 
na čisticích kartách jsou karty šestkrát transportovány přes magnetickou hlavu, 
než je automat označí za nepoužitelné a vydá je zase ven. Tím se pomocí jednoho 
zavedení karty docílí vysoce kvalitního vyčištění.
Mají-li se zároveň vyčistit transportní válečky, doporučujeme čisticí kartu navlhčit 
DISKO čisticím prostředkem na gumové válce (výrobek č.: D-1668). Po vydání 
této navlhčené karty se zavede druhá suchá karta, která vysuší zbytky čisticího 
prostředku z magnetické hlavy. Přísady v čisticím prostředku na gumové válce 
zajistí aby vrchní vrstva válců zůstala měkká, pružná a přilnavá, čímž se zajistí 
optimální transport karet.
Mají-li se současně vyčistit magnetická hlava i transportní válečky, doporučujeme 
navlhčit čisticí kartu přiloženým speciálním čisticím prostředkem na mikrovlákna 
(čisticí sada - výrobek č.: D-154720C50), který byl vyvinut tak, aby posílil čisticí 
sílu mikrovláken svrchní vrstvy čisticích karet, aniž by narušil transportní válečky 
chemickými rozpouštědly. Navíc bezezbytku vysychá z magnetických hlav.

The way to clean-IT
www.disko.com
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Čisticí souprava pro bankomaty
10 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-1560   pro 40 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
13 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-15481300  pro 52 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
30 čisticích karet, každá se čtyřmi kódovanými 
magnetickými pruhy
výrobek č.: D-1563   pro 120 čištění

Čisticí souprava pro bankomaty
20 čisticích karet, každá se dvěma kódovanými mag-
netickými pruhy, 50 ml čisticího roztoku na mikrovlákna
pro čištění gumových dopravních válců
výrobek č.: D-154720C50  pro 40 čištění

Čisticí roztok na mikrovlákna 
láhev s kapátkem 50 ml
výrobek č.: D-16112        1 láhev

Čisticí roztok na mikrovlákna 
náhradní náplň 1000 ml
výrobek č.: D-16111       1 láhev

Čisticí prostředek na gumové válce láhev  
s kapátkem 100 ml
výrobek č.: D-1668        1 láhev

The way to clean-IT
www.disko.com
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Karty pro čištění kontaktů čteček
čipových karet

Bankomaty jsou nepostradatelnou součástí dnešních peněžních transakcí. 
Při výpadku těchto přístrojů nefunguje přijímání ani vydávání hotovosti. Po 
přechodu peněžních transakcí na normu EMV je výdej a příjem peněz možný 
jen při bezchybném snímání (čtení) mikročipů karet (Maestro) bankomaty. Přes 
magnetický spínač jsou snímací kontakty čtečky čipů přitisknuty na mikročip, 
až když karta dosáhla snímací polohy a nehýbe se. Protože mezi oběma médii 
nedochází ke tření, je čistota kontaktů obzvlášť důležitá. Zde stačí již pouhý kožní 
maz, který se na kontakty přenáší z karet, aby negativně ovlivňoval snímání čipů.

DISKO čisticí karty (patent EP 0 789 373)
jsou jediný produkt na světě, který je schopen vyčistit 
kontakty na snímání čipů v peněžních automatech, 
aniž by je bylo nutno nákladně demontovat. Pohyblivá 
čisticí část potažená textilií z mikrovlákna se pomocí 
speciální pružiny pohybuje přes snímací kontakty. 
Přitom se využívá vlastností mikrovlákna a kontakty se čistí nasucho, pouze 
třením.

Čisticí souprava pro bankomaty
13  čisticích karet se svrchní vrstvou z mikrovlákna,  

každá se čtyřmi kódovanými magnetickými pruhy
1  čisticí karta s vysoce přesným pružinovým  

systémem pro 52 čištění magnetických hlav  
a kontaktů na snímání čipů

výrobek č.: D-1543

The way to clean-IT
www.disko.com



Cleaning
Cash Dispensers

Servisní karty pro čištění čidel
Firma OMRON vyrábí čtečky karet (typ MVFW) s volnými čidly, které řídí transport 
karet. Prach a nečistoty zabraňují bezchybné rozeznání polohy karty. Na to čtečka 
reaguje chybnými transportními povely, čímž je znemožněno čtení karet. DISKO 
servisní karty se prostě vloží do čtečky, clona se automaticky otevře a kartu vtáhne 
dovnitř. Čtečka se pokouší přečíst magnetický proužek servisní karty, a proto 
ji několikrát protáhne čtečkou. Přitom se díky speciální textilii na servisní kartě 
vyčistí všechna čidla a odstraní se z nich prach. Napěťové pole mezi čidly se opět 
100% obnoví.

Souprava servisních karet pro bankomaty
5 servisních karet pro čištění čidel
výrobek č.: D-15200500

Ë

Ë

Ë

Ë
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Čisticí karty pro čištění kontaktů 
v čipových platebních terminálech

a podobných zařízení
Na čištění všech druhů snímacích zařízení (čteček) s výsuvnými kontakty. To
znamená, že po vložení čipové karty do čtečky snímací kontakty pro čtení čipu 
se vysunou, a jakmile karta je ze čtečky vytažena, automaticky se zasunou. 
Proto nedochází mezi mikročipem na kartě a snímacími kontakty ke tření. Toto 
opatření chrání před poškozením povrch karty a kontakty snímacích zařízení.
Ani tato technologie však nezabrání usazování prachu, špíny a mastnoty na 
snímacích kontaktech. Na to reagují kontakty snímacích zařízení obzvláště 
citlivě, protože již zasunutím karty dochází k datovému spojení.

DISKO čisticí karty (patent č. EP0789313) s pohyblivou čisticí částí a svrchní 
vrstvou z mikrovlákna navařenou vysokofrekvenční metodou byly vyvinuty po 

dlouholetých pokusech a stále jsou vylepšovány. Po zasunutí čisticí karty se 
snímací kontakty automaticky přitisknou na kartu. Nyní je nutné tělo karty pevně 

podržet a pohyblivou čisticí částí několikrát pohnout sem a tam. Přitom se měkká 
vrstva z mikrovlákna pohybuje přes kontakty. Probíhá šetrné suché čištění bez 
použití chemie. Tak snadné to je.

Každá karta může být použita několikrát, což poskytuje uživateli výborný 
poměr ceny a kvality.

Souprava pro čištění snímacích 
kontaktů čteček čipových karet
3 čisticí karty s pohyblivou čisticí 
částí
výrobek č.: D-1533      pro 36 čištění

Souprava pro čištění snímacích 
kontaktů čteček čipových karet
6 čisticích karet s pohyblivou 
čisticí částí
výrobek č.: D-1535      pro 72 čištění

The way to clean-IT
www.disko.com
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Hybridní čtečky nabízejí možnost čtení karet s magnetickým proužkem i čipových 
karet. Pro čištění tohoto druhu čtecích zařízení jsou třeba oba typy DISKO čisticích 
karet, tzn. jak DISKO čisticí karty s pohyblivou čisticí částí, tak DISKO čisticí karty 
pro magnetické hlavy.

Souprava na čištění hybridních čteček
1 čisticí karta s pohyblivou čisticí částí
3  čisticí karty s svrchní vrstvou z mikrovlákna na čištění 

magnetických hlav
výrobek č.: D-1534       pro 12 čištění

Souprava na čištění pokladních terminálů
1 čisticí karta s pohyblivou čisticí částí
3  čisticí karty s svrchní vrstvou z mikrovlákna na čištění magnetických 

hlav
3 antistatické, navlhčené/suché čisticí ubrousky
3 čisticí tyčinky každá se dvěma pružnými pěnovými konci
výrobek č.: D-1539
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Čisticí karty pro čištění čteček ve všech 
druzích terminálů a automatů

Před několika lety DISKO vyvinulo vysokofrekvenční technologii spojování svrch-
ní vrstvy z mikrovlákna s plastovým nosičem. Tím vznikly čisticí karty s extrémně 
vysokou trvanlivostí, protože již není možné uvolnění textilie. Navíc okrajové sva-
řování umožňuje při používání tvorbu záhybů. Pohybuje-li se čisticí karta kolem 
magnetické hlavy, její tlak na čisticí kartu (všechny magnetické hlavy jsou uloženy 
pružně) způsobuje lehké posunování textilie z mikrovlákna po jádru karty. Záhyb, 
který se přitom vytvoří, čistí okraje magnetické hlavy, kde se shromažďuje veške-
rá nečistota (viz nákres).

Oboustranně potažené čisticí karty lze také oboustranně používat. Tudíž 
existují minimálně 4 různé čisticí zóny, z nichž každou lze použít minimálně 
jednou. Tím je čištění obzvlášť cenově výhodné.

Jsou použitelné pro všechny 
čtečky magnetických karet 
– tedy jsou vhodné pro pro-
tahovací čtečky, zasunova-
cí čtečky nebo i pro čtečky 
s mechanickým vtahováním (kromě bankomatů a tiskáren výpisů z účtů). 
Jsou rovněž použitelné pro všechny čtečky čipových karet s pevnými kon-
takty.

Čtečky magnetických karet jsou dnes umístěny v nejrůznějších přístrojích a 
automatech - i mimo bankovní sféru - např. pokladních terminálech, terminálech 
na platební karty, parkovacích automatech, prodejních automatech na cigarety, 
nápoje a sladkosti, automatech na vstupenky a jízdenky, herních automatech, 
čidlech na otevírání dveří a v jednoduchých bezpečnostních systémech.

Souprava pro čištění čteček karet 
s magnetickým proužkem
10 čisticích karet z mikrovlákna
výrobek č.: D-1555  pro 40 čištění

Souprava pro čištění čteček karet 
s magnetickým proužkem
30 čisticích karet z mikrovlákna
výrobek č.: D-1553  pro 120 čištění

The way to clean-IT
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DISKO čisticí fólie
DISKO vyvinulo speciální čisticí fólie na čištění elektronických optických čidel ve čtecích 
zařízeních na bankovky. Čtečky bankovek můžeme nyní nalézt ve všech běžných typech 
automatů, jako jsou parkovací automaty, prodejní automaty na cigarety, nápoje a sladkosti, 
automaty na vstupenky a jízdenky, hrací automaty, všude kde se platí v hotovosti, ověřují 
čtečky pravost a hodnotu přijímaných bankovek. Samozřejmě jsou často kombinovány se 
čtečkami karet, pro něž se pak používají již popsané čisticí karty

Nosná fólie z polyesteru se stará o optimální trakci čisticích fólií, takže je zaručen optimální 
transport. Navařená vrstva z mikrovlákna se dostane až k nejhlouběji uloženým čidlům. 
Měkká textilie z mikrovlákna čistí šetrně a efektivně. Svary jsou navíc umístěny tak, aby 
se textilie mohla během čištění nařasit a poskládat, když narazí na odpor, aby se ještě 
lépe dostala k těžko přístupným místům. Při kontinuálním čištění lze fólie použít nasucho 
bez chemických rozpouštědel. V kombinaci se speciálním čisticím roztokem DISKO lze 
odstranit i staré nečistoty a transportní pásy budou opět měkké a přilnavé.

DISKO čisticí fólie pro Japan Cash, typ WBA a EBA
Poloha textilie z mikrovlákna je zvolena tak, aby dosáhla na všechna čidla. Vrstvu fólie 
z mikrovlákna navlhčete několika kapkami čisticího prostředku a zasuňte fólii do čtečky 
bankovek. Fólie bude vtažena, několikrát se v zařízení pohne sem a tam a jako neznámá 
bankovka znovu vysunuta. Postup vtažení a vysunutí zopakujte a hotovo. Všechny důležité 
součásti čtecího zařízení (čidla, referenční povrchy a magnetické cívky) jsou vyčištěny 
– snadno, efektivně, šetrně. Transportní válce jsou opět měkké a přilnavé.

DISKO čisticí souprava pro čtečky 
bankovek Japan Cash
12 čisticích fólií 148 x 76 mm
25 ml speciální čisticí roztok na čidla
výrobek č.: D-18001220   pro 24 použití

DISKO čisticí fólie pro Mars/Sodeco
Stavba těchto čisticích fólií je srovnatelná s čisticími fóliemi pro Japan Cash. Jen vrstva 
z mikrovlákna je posunuta trochu dozadu, aby zohlednila všechny technické zvláštnosti 
čteček Mars/Sodeco. Vyčistí všechny elektronické součástky s výjimkou čoček. K vyčištění 
čoček doporučujeme přístroj otevřít a prach odstranit DISKO čisticím plynem.

DISKO souprava pro Mars/Sodeco na čištění 
čtecích zařízení na bankovky
12 čisticích fólií 148 x 76 mm
25 ml speciální čisticí roztok na čidla
výrobek č.: D-18011220   pro 24 použití
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