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Značky koncernu



PU-COLOR
RENOVACE ELASTICKÝCH, MINERÁLNÍCH
A LITÝCH PODLAH BAREVNÝM 2K-PU NÁTĚREM
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CC-PU-Color Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi.  
Vyrábí se téměř ve všech barvách RAL. Díky různým technikám je možné 
vytvářet individuální podlahy dle přání zákazníka. Určené pouze pro odborné 
prováděcí firmy. Balení je včetně tvrdidla.

0,99 l zadat barvu RAL dle krytí

5,5 l zadat barvu RAL dle krytí

PU-Color – barevná renovace povrchu podlahovin

Unikátní systém renovace podlah

CC-SuperPU-Siegel Obsah Obj. číslo Vydatnost

Aplikace v jednom nátěru – speciálně pro barvené podlahy CC-PU-
-Color. Stejné vlastnosti a optika jako u PU-ochranných vrstev. Balení 
je včetně tvrdidla. 

extramatný 5,5 l 5059000590 55 m2

extramatný 0,99 l 5059000190

 Stupeň lesku: 3-7             pH 8,0

matný 5,5 l 5058000590 55 m2

matný 0,99 l 5058000190

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,0

PU-COLOR

ZCELA NOVÁ PODLAHA  
ZA JEDEN DEN
| až 2 000 barev dle RAL, NCS 2 a Sikkens
| barevné kombinace zcela dle vaší fantazie
| loga, obrazce, kreativní motivy Design Collection
| krycí nátěr – extramatný, matný a lesklý
| speciální krycí nátěr s odolností vůči barevným chemikáliím,  
 barvám na vlasy a migraci změkčovadel
| na přání protiskluzný povrch až R10



ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ,  
KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY
PVC, CV, LINOLEUM, VINYL, KAUČUK, PUR,  
EPOXID, CEMENTOVÁ STĚRKA, DLAŽBA
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CC-Základní čistící přípravek R Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro základní čištění a pro čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV a 
kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích 
prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné 
podlahy.  Pro materiál šetrná pH-hodnota.

750 ml 0617075007 15 m2

5 l 0617000590 100 m2

10 l 0617001090 200 m2

 pH 10,0

CC-Turbo-základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a dů-
kladně ochranné nátěry, především přestárlé nebo navrstvené metalické disperze 
a separační látky z kaučuku. Krátká doba působení, pachově neutrální. Použitelný 
pro PVC, polyolefin, kaučuk. Pro profesionální použití v objektu!

10 l 0971001090 250 m2

           pH 10,0

CC-Profi-základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC. Není vhodný pro přírodní 
linoleum a kaučukové podlahoviny! Vysoce alkalický! Výborná rozpouštěcí 
schopnost na metalické disperze.

5 l 0970000590 125 m2

 pH 14,0

Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů

Penetrace

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

CC-Lino Primer - pro linoleum                                                  NOVINKA! Obsah Obj. číslo Vydatnost

Filmotvorná, dvoukomponentní penetrace pro aplikaci válečkem. Speciální plnič 
pórů pro linoleum. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika. Optimální 
přechodový můstek pro následně nanášené 2K-PU-nátěry. Pouze pro odborné 
prováděcí firmy.

2 l 2000000205 70 m2

 +90 ml tvrdidlo                              pH 8,3

CC-Primer - pro minerální cementové podlahy Obsah Obj. číslo Vydatnost

Základní penetrace pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schop-
nost, stejnoměrný optický vzhled. Optimální přechodový můstek pro následně 
nanášené 2K-PU-nátěry. Dbát na doporučení odsouhlasené s jednotlivými výrobci 
minerálních podlah!

5 l 2001000590 70 m2

             pH 8,5

CC-SuperBond - aktivační penetrace pro nesavé povrchy Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální penetrace pro nesavé keramické a kamenné dlažby. Penetrace není fil-
motvorná, ale působí jako aktivátor a zaručuje perfektní přilnavost 2K-PU nátěru  
k povrchu dlažby. Může být použit pouze na nesavé povrchy!!! 

5 l 0301000505 250 m2
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CC-PU-Anticolor Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální 2-komponentní polymerní ochranná vrstva se 
zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na 
vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel 
(např. z gumy). Protiskluznost R9. Pouze pro odborné prová-
děcí firmy. Balení je včetně tvrdidla. 
Měření stupně lesku dle DIN 67530.

hedvábně lesklý 2,5 l 4100002590 25 m2

 Stupeň lesku: 40-45             pH 8,0

hedvábně matný 5 l + 2x 500 ml 4170000690 50 m2

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,0

CC-Antislip-přísada Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přísada pro zvýšení protiskluznosti nátěru na hodnotu R10. Testováno v ústavu IFA 
dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Kombinovatelné se všemi CC-PU-ochrannými 
vrstvami – extramatnou, matnou, lesklou. 

440 g 4000044007 110 m2

CC-Duro Plus-přísada Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přísada pro zvýšení tvrdosti povrchu a odolnosti proti poškrábání. Je ideální pro 
extrémně silně zatěžované povrchy a také pro tmavé podlahoviny choulostivé na 
poškrábání. Přísadu lze kombinovat pouze s CC-PU-ochrannou vrstvou matnou 
nebo CC-SuperPU-Siegel matným. V této kombinaci vznikne extramatný povrch. 
Pouze pro odborné prováděcí firmy. 
Dávkování: 
175 g do 5,5 litru CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo CC-SuperPU-Siegel matného.

175 g 4300017505 55 m2

CC-PU-ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální 2-komponentní ochranný nátěr na polyuretanové bázi s ex-
trémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním pro-
středkům a chemikáliím. Protiskluzná hodnota R9. CC-PU-ochranná 
vrstva matná vhodná dle DIN 18032 pro sportovní povrchy. Velmi 
nízké emise (EC-1R), vhodná pro kolečkové židle, test nehořlavosti. 
Pouze pro odborné prováděcí firmy. Balení je včetně tvrdidla. 

Měření stupně lesku dle DIN 67530:
PU-extramatná cca 4 jednotky (pro tupě matné povrchy)
PU-matná cca 15 jednotek (pro hedvábně matné povrchy)
PU-lesklá cca 85 jednotek (pro lesklé povrchy)

extramatná 5,5 l 5052000590 110 m2

extramatná 0,99 l 5052000190

 Stupeň lesku: 3-7             pH 8,0

matná 5,5 l 5050000590 110 m2

matná 0,99 l 5050000190

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,0

lesklá 5,5 l 5053000590 110 m2

lesklá 0,99 l 5053000190

 Stupeň lesku: 79-85             pH 8,0

CC-SuperPU-Siegel Obsah Obj. číslo Vydatnost

Aplikace v jednom nátěru – speciálně pro barvené podlahy CC-PU-
-Color. Stejné vlastnosti a optika jako u PU-ochranných vrstev. Balení 
je včetně tvrdidla. 

extramatný 5,5 l 5059000590 55 m2

extramatný 0,99 l 5059000190

 Stupeň lesku: 3-7             pH 8,0

matný 5,5 l 5058000590 55 m2

matný 0,99 l 5058000190

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,0

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty
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CC-Mat-3000PU Obsah Obj. číslo Vydatnost

Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objek-
tu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo 
CC-PU-ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-
-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin 
v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.  

750 ml 2617075007 30 m2

5 l 2617000590 200 m2

10 l 2617001090 400 m2

 Stupeň lesku: 11-17             pH 8,5

CC-Lesk-3000PU Obsah Obj. číslo Vydatnost

Stejné vlastnosti jako CC-Mat-3000PU. Lesklá optika. Protiskluzný. 750 ml 2002075007 30 m2

5 l 2002000590 200 m2

10 l 2002001090 400 m2

 Stupeň lesku: 65-75             pH 8,0

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

1K-polymerní ochranné nátěry – pro středně až silně zatěžované objekty

Ošetřovací prostředky &  Refresher – pro středně zatěžované objekty

CC-Secura - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně mat-
nou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná 
i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed.

5 l 2650000590 200 m2 

10 l 2650001090 400 m2

 Stupeň lesku: 14-19                pH 8,0

CC-SG Lesk - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. 
Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed.

5 l 2550000590 200 m2 

10 l 2550001090 400 m2

 Stupeň lesku: 70-80                pH 8,0

CC-Medica - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním se zvýšenou odolností proti 
dezinfekčním prostředkům, hedvábně lesklá optika. Vhodná i pro sanaci ochran-
ného filmu metodou High-Speed.

5 l 2950000590 200 m2 

 Stupeň lesku: 65-75             pH 8,0
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CC-R 1000-čistící přípravek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Doporučen také 
pro první ošetření kaučukových podlah. Působí protiskluzně, odpuzuje nečis-
toty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních 
povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících automatech. 

750 ml 0017075007 750 m2

5 l 0017000590 5 000 m2

10 l 0017001090 10 000 m2

             pH 9,5

CC-PU-čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech podla-
hovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU-nátěrem. Vysoká 
čistící schopnost. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čistících 
automatech. 

750 ml 0715075007 750 m2

5 l 0715000590 5 000 m2

10 l 0715001090 10 000 m2

             pH 9,5

CC-Aktivní čistící přípravek R 280 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ideální pro čištění po pokládce u nových podlahovin v domácnostech a také pří-
rodního linolea v objektech. Ideální pro mezistupňové čištění podlahovin s poly-
merním ochranným nátěrem bez nebezpečí jeho narušení nebo naleptání. 

750 ml 0217075007 300 m2

10 l 0217001007 4 000 m2

             pH 8,5

CC-Dezinfekční prostředek - koncentrát NOVÁ VYLEPŠENÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro plošnou dezinfekci v nemocnicích a lékařských praxích. Baktericidní, fungi-
cidní, algicidní a virucidní. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM 
a směrnic DVG. Ideální pro dezinfekci povrchů s PU-úpravou. Před použitím vždy 
pročíst označení a informaci o produktu. 

5 l 4685000507 2 500 m2

             pH 10

ELASTICKÉ, MINERÁLNÍ, KERAMICKÉ A LITÉ PODLAHY

Běžné čističe a dezinfekce

CC-Univerzální čistič K Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži 
i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. 
Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku. 

750 ml 0817075007 dle ředění

10 l 0817001007 dle ředění

             pH 8,0



KOBERCE
ČIŠTĚNÍ, IMPREGNACE, ODSTRAŇOVAČE SKVRN
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CC-Fleckschutz Obsah Obj. číslo Vydatnost

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou 
být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo 
sedací soupravy. 

400 ml 1601040007 10 m2

CC-Fresh-Up 2v1 - intenzivní čistič a pohlcovač pachů Obsah Obj. číslo Vydatnost

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kober-
cích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je 
ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čiště-
ní padem z mikrovlákna. 

500 ml 1230050007 20 m2

5 l 1230000507 200 m2

             pH 10,0

CC-Carpetlife - prášek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro 
intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění 
používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně polože-
ných nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná 
tvorba prachu. 

1 kg 1050000150 15 m2

10 kg 1050001055 150 m2

CC-Koncentrát na koberce         NOVÁ RECEPTURA! VHODNÝ I PRO VLNU! Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro mokré hloubkové extrakční čištění všech koberců a čalounění ze syntetických 
vláken a vlny. Možnost použití do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem 
skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel 
efekt. 

750 ml 1482075007 60 m2

5 l 1482000507 400 m2

             pH 8,0

CC-Baygard - ochrana koberce Obsah Obj. číslo Vydatnost

Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, 
stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. 

500 ml 1505050007 20 m2

5 l 1505000507 200 m2

             pH 6,5

KOBERCE

Koberce – čističe

Impregnace

CC-Suchá pěna Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, 
juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

400 ml 1012040007 10 m2

             pH 7,5
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KOBERCE

Odstraňovače skvrn

CC-Fleckenspray R Obsah Obj. číslo Vydatnost

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních 
látek odstraňuje odolné nečistoty jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy 
apod. 

200 ml 1301020007 -

 

CC-Elatex Obsah Obj. číslo Vydatnost

Univerzální odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných skvrn. 
Rozsah použití a tabulku odstraňování skvrn z textilních podlahovin najdete na   
www.dema-dekor.cz 

200 ml 1320020007 -

             pH 2,5

CC-Fleck&Weg Obsah Obj. číslo Vydatnost

Odstraňuje  vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických 
vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako 
červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fixů 
apod.

100 ml 1540010062 -

400 ml 1540040007 -

             pH 2,5

CC-Fleck&Weg-hadřík 1 ks 1540700107

CC-Alibaba Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny 
z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro ori-
entální koberce. 

200 ml 1330020007 -

             pH 5,5



DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ  
A LAMINÁTOVÉ PODLAHY
OŠETŘOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ POVRCHU
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DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

Dřevěné a korkové podlahy - olejované

CC-Čistič na parkety a korek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čiš-
tění všech lakovaných dřevěných  a korkových podlah. 

750 ml 2112075007 750 m2

5 l 2112000507 5 000 m2

             pH 9,5

CC-Lesk na parkety a korek                                                DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání 
nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a 
korku propůjčuje opět nový lesk. 

750 ml 2012075007 35 m2

5 l 2012000507 225 m2

 Stupeň lesku: 40-45             pH 8,0

CC-Mat na parkety a korek                                                DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrá-
ní nové parkety a korek matným ochranným filmem, starým parketám a korku 
propůjčuje opět nový vzhled. 

750 ml 2172075007 35 m2

5 l 2172000507 225 m2

 Stupeň lesku: 20-25             pH 8,0

CC-H
2
Oil Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných 
a korkových podlah.  Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít 
tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstra-
ňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální 
ochranu. 

750 ml 2140075007 35 m2

5 l 2140000507 225 m2

             pH 6,0

CC-Mýdlo na dřevo Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo 
korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na  přírodní mýdlové bázi při současně šetr-
né pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura. 

750 ml 0180075007 375 m2

5 l 0180000507 2 500 m2

             pH 7,5

CC-Mýdlo na dřevo-bílé Obsah Obj. číslo Vydatnost

Do běla pigmentovaná verze CC-Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné oživování 
barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění. 

750 ml 0181075007 375 m2

             pH 7,5



CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků po-
lymerních nátěrů. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované 
parkety a korkové podlahy. 

750 ml 2120075007 15 m2

5 l 2120000507 100 m2

 pH 7,5

CC-Přípravek na impregnaci spár Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podla-
hy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů. 

250 ml 2260025007 40 m2
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DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Intenzivní čističe 

Laminátové podlahy / Impregnace

CC-Odstraňovač povlaku  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Odšeďovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře 
ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje 
je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva. 

750 ml 2150075007 dle dřeviny

2,5 l 2150002507 dle dřeviny

             pH 0,5

CC-Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen Obsah Obj. číslo Vydatnost

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednodu-
ché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem. 

750 ml 2165075007 dle povrchu

2,5 l 2165002507 dle povrchu

             pH 8,0

CC-Přípravek na čištění laminátu Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin 
a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty. 

750 ml 2210075007 750 m2

5 l 2210000507 5 000 m2

             pH 7,5



DŘEVĚNÉ, KORKOVÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Terasy ze dřeva, WPC a zahradní nábytek

CC-Terasový olej světlý  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na bázi rostlinných 
olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. 
Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost 
dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost 
až R10. 

750 ml 0164075007 dle dřeviny

2,5 l 0164002507 dle dřeviny

CC-Bangkirai olej tmavý Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřevi-
ny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá 
nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přiro-
zená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. 

750 ml 0163075007 dle dřeviny

2,5 l 0163002507 dle dřeviny

CC-Easy care pro WPC + světlé terasové dřeviny       NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro WPC a všechny dřevěné terasy. Ochrana pro-
ti UV-záření a zvýšená odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplikace. Krátká doba 
schnutí. Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému používání 
prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také jako impregnace surového 
dřeva. Spotřeba: 1 nátěr, v závislosti na savosti podkladu 30-60 ml / m2.

750 ml 0177075005 dle dřeviny

2,5 l 0177002505 dle dřeviny

CC-Easy care pro Bangkirai + tmavé terasové dřeviny NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro terasy z tmavých dřevin, jako např. Bangkirai 
apod. Ochrana proti UV-záření a zvýšená odolnost vůči chemikáliím. Lehká aplika-
ce. Krátká doba schnutí. Na olejovaných dřevěných terasách se díky pravidelnému 
používání prodlouží životnost původního oleje. Použitelný také jako impregnace 
surového dřeva. Spotřeba: 1 nátěr, v závislosti na savosti podkladu 30-60 ml / m2.

750 ml 0178075005 dle dřeviny

2,5 l 0178002505 dle dřeviny
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CC-Spraymax                                                                 NOVÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, 
linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Ide-
ální také pro čištění po pokládce. 

1 l 1140000150 600 m2

             pH 7,5

SPREJOVÝ ČISTIČ A SPRAY MOP SET

Sprejový čistič

18

Sada obsahuje sprejový mop „Spray Mop“, potah  
a 1 litr produktu Spraymax pro naplnění nádržky mopu.  

Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového  
vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou  
choulostivé na vlhkost.

Spray Mop je ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah:

• PVC, Vinyl
• Linoleum
• Dřevo a korek
• Laminát
• Kámen a dlažba

SPRAY MOP SET



Značky koncernu
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TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

strato – tmely na vodní bázi

strato – základní laky na vodní bázi

strato – doplňkové produkty

strato fill 101 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár. Rychlé schnutí, 
dobrá plnící schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpraco-
vání, neobsahuje rozpouštědla. 

1 l 0193000190 20 m2

5 l 0193000590 100 m2

10 l 0193001090 200 m2

strato classic prime 200 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Propůjčuje teplý ba-
revný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, pachově neutrální, pro 
podlahové topení. 

1 l 0101000190 10 m2

5 l 0101000590 50 m2

10 l 0101001090 100 m2

strato trowel prime 220 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Pachově neutrální,  
redukuje boční klížení, pro podlahové topení, zvyšuje plnivost následných finál-
ních nátěrů. 

5 l 0108000500 50 m2

strato natural prime 210 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Základní lak pro dřevěné podlahy bez zvýraznění dřeva. Přirozená barva dřeva, 
pachově neutrální, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení. 

5 l 0103000590 50 m2

CC-PU-Color - lajnovací barvy pro sport Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi.  
Vyrábí se téměř ve všech barvách RAL. Díky různým technikám je možné vytvářet 
individuální podlahy dle přání zákazníka. Balení je včetně tvrdidla.

0,99 l zadat barvu RAL dle krytí

5,5 l zadat barvu RAL dle krytí



TMELY A LAKY NA VODNÍ BÁZI PRO DŘEVO A KOREK

strato – 1 – komponentní laky na vodní bázi

strato – 2 – komponentní laky na vodní bázi

strato easy 301 / 302 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Jednokomponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné 
zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, 
odolný vůči domácím chemikáliím.

301 hedvábně matný 5 l 0129000590 40 m2

301 hedvábně matný 10 l 0129001090 80 m2

302 matný 5l 0128000590 40 m2

302 matný 10l 0128001090 80 m2

strato professional 311 / 312 / 313 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Jednokomponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné 
podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objek-
tech. Lehké zpracování, protiskluzný R9 (311), bez vlastního 
žloutnutí, pachově neutrální.

311 hedvábně matný 1 l 0138000190 8 m2

311 hedvábně matný 5 l 0138000590 40 m2

311 hedvábně matný 10 l 0138001090 80 m2

312 matný 1l 0139000190 8 m2

312 matný 5l 0139000590 40 m2

312 matný 10l 0139001090 80 m2

313 ultra matný   5l 0149000590 40 m2

strato premium 371 / 372 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Jednokomponentní speciální lak na vodní bázi pro silně za-
těžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči 
otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpra-
cování.

371 hedvábně matný 5 l 0126000590 40 m2

372 matný 5 l 0127000590 40 m2

strato perform 461 / 462 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Dvoukomponentní univerzální lak na vodní bázi pro 
silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domác-
nostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního 
žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulos-
tivý na stopy po podpatcích. 

461 hedvábně matný 0,9 l + 90 ml 0274000190 8 m2

461 hedvábně matný 5 l + 500 ml 0274000590 44 m2

462 matný 0,9 l + 90 ml 0275000190 8 m2

462 matný 5 l + 500 ml 0275000590 44 m2

strato extreme 470 / 471 / 472 / 473 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Dvoukomponentní speciální lak na vodní bázi pro ex-
trémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Abso-
lutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, 
lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí.

470 lesklý 5 l + 500 ml 0297000590 44 m2

471 hedvábně matný 0,9 l + 90 ml 0296000190 8 m2

471 hedvábně matný 5 l + 500 ml 0296000590 44 m2

472 matný 0,9 l + 90 ml 0298000190 8 m2

472 matný 5 l + 500 ml 0298000590 44 m2

473 ultra matný 0,9 l + 90 ml 0299000190 8 m2

473 ultra matný 5 l + 500 ml 0299000590 44 m2
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EUKU PŘEHLED SYSTÉMŮ - STRATO LAKY

strato
Ochrana parket a korku. 

Made in Germany. 

Na každé podlaze po celém 
světě jsme doma.

22

LAKOVÁ STAVBA  
SE ZÁKLADNÍM LAKOVÁNÍM

PŘÍMÉ LAKOVÁNÍ  
BEZ ZÁKLADNÍHO LAKU

OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1 strato fill 101

  60 min.  =  

strato fill 101

  60 min.  =  

strato fill 101

  60 min.  =  

2 strato prime

  3 hod.  =  

strato 3XX | 4XX

  6 hod.  =  

euku oil 1 FS & euku master FS

  24 hod.  =  

3 strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 4XX
  6 hod.  =  

4 strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 4XX
  6 hod.  =  

Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech

Reference



OLEJE, LOUHY  
A BAREVNÉ OLEJE  
PRO DŘEVO A KOREK
 



OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

euku – impregnační oleje

Louhy

24

euku oil 1 FS - olej Full Solid                                                          NOVÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy  
v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný 
pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master 
přelakovatelný povolenými strato-laky.

 1 l 0166000190 30 m2

2,5 l 0166002590 75 m2

euku oil 2 plus FS - tvrdý voskový olej Full Solid            NOVÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových 
podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Neobsahuje rozpouštědla, olejování a 
voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně 
odpuzuje vodu. 

 1 l 0167000190 30 m2

2,5 l 0167002590 75 m2

euku master FS - speciální tvrdidlo                                      NOVÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku color 
oil 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená 
vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu.

0,1 l 0154010000 30 m2

2,5 l 0154025000 75 m2

euku classic lye conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. 
Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem 
světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. 

1 l 0251000124 12 m2

5 l 0251000524 60 m2

euku oak antique conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antic-
kého efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu,  lehké použití, stejnoměrný efekt, 
neobsahuje rozpouštědla. 

1 l 0252000124 12 m2

5 l 0252000524 60 m2

euku oak iron conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslo-
vin. Barevný efekt podobný vyuzení, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. 

1 l 0253000124 12 m2

5 l 0253000524 60 m2



OLEJE, LOUHY A BAREVNÉ OLEJE PRO DŘEVO A KOREK

euku – vrstvotvorné oleje

euku color oil FS – barevné oleje

euku premium oil+ - olej High Solid Obsah Obj. číslo Vydatnost

Tvrdý voskový olej. Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů. Zvýšená odolnost 
vůči vodě, po zaschnutí ultramatný, aplikace válečkem, možný také jako 2-kom-
ponentní varianta. 

 1 l 0160000105 30 m2

4 l 0160000405 120 m2

euku tvrdidlo pro premium oil+ Obsah Obj. číslo Vydatnost

Případná reakční přísada pro euku premium oil+. 0,1 l 0165010005 -

Skořice

Káva Med

Jantar

BřidliceTabák

Kapradí

Dub antik

RubínStříbro

Koňak

euku color oil - barevné oleje Odstín Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů 
pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech.
Lehké zpracování, stejnoměrné zabarvení bez viditelných pře-
chodů, barevné tóny jsou mezi sebou mísitelné, olej je možné 
přelakovat povolenými strato-laky.

Tabak (tabák)  1 l 0169000000 30 m2

Schnee (sníh)  1 l 0169000100 30 m2

Mokka (káva)  1 l 0169000200 30 m2

Schiefer (břidlice)  1 l 0169001200 30 m2

Cognac (koňak)  1 l 0169001300 30 m2

Eiche antik (dub antik)  1 l 0169001400 30 m2

Koralle (korál)  1 l 0169000300 30 m2

Honig (med)  1 l 0169000400 30 m2

Farn (kapradí)  1 l 0169000500 30 m2

Azur (azurová)  1 l 0169000600 30 m2

Zimt (skořice)  1 l 0169000700 30 m2

Bernstein (jantar)  1 l 0169000800 30 m2

Silber (stříbro)  1 l 0169000900 30 m2

Rubin (rubín)  1 l 0169001000 30 m2

Terra (terakota)  1 l 0169001100 30 m2

Sníh

Azur

Korál

Terakota

Musterbox Coloroil - sada vzorků všech barevných olejů Obsah Obj. číslo Vydatnost

Obsahuje všech 15 euku barevných olejů a také 1x euku oil 1 FS. Pro snadné vytvo-
ření vzorku na konkrétní dřevině.

16x 100 ml 6000999900 -
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EUKU PŘEHLED SYSTÉMŮ - OLEJE

26

euku oleje
Ochrana parket a korku. 

Made in Germany. 

Na každé podlaze po celém  
světě jsme doma.

OLEJOVÁ STAVBA 2-KOMPONENTNÍ OLEJOVÁ STAVBA OLEJOVO / LAKOVÁ STAVBA 

1 strato fill 101

  cca 30 min.  =  

strato fill 101

  30 min.  =  

strato fill 101

  30 min.  =  

2 euku oil 2 plus FS
do 60 minut rozpadovat 

  12 hod.  =  

euku oil 1 FS | 2 plus FS 
+ euku master FS

do 30 minut rozpadovat  
  1 hod.  =  

euku oil 1 FS & euku master FS
do 60 minut rozpadovat

  24 hod.  =  

3 euku refresher
do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem

  12 hod.  =  

euku refresher
do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem

  12 hod.  =  

strato 2K-lak
2x

  6 hod.  =  

Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech

Reference



ČISTÍCÍ  
A OŠETŘOVACÍ  
PRODUKTY



ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

eukula – ošetřování a čištění

euku wax                                                                                                                   DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro lakované povrchy. 
Připravený k použití, odolný při vytírání, pro všechny lakované podlahy, vhodný 
pro sportovní povrchy. 

1 l 2173000100 30 m2

5 l 2173000500 150 m2

euku mattwax                                                                                                    DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací disperze. Matný ošetřovací přípravek pro lakované povrchy. Ideální pro 
matné a ultramatné povrchy. Perfektní ochrana povrchu pro matně lakované pod-
lahy, připravený k použití. 

1 l 2174000100 30 m2

5 l 2174000500 150 m2

euku clean - denní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící koncentrát pro vytvoření roztoku k čištění lakovaných a olejovaných podlah. 
Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah. 

1 l 2113000100 1 000 m2

5 l 2113000500 5 000 m2

euku intenziv - základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Neutrální čistič pro základní čištění lakovaných a olejovaných dřevěných a korko-
vých podlah. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků. Intenzivní čistič pro 
odstranění vrstev polišů, mastnot a nečistot, odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků. 

1 l 2122000100 15 m2

5 l 2122000500 75 m2

euku care emulsion - ošetřovací emulze Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací mýdlový čistič. Systémový čistič na bázi přírodních olejů pro čištění  
a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečis-
tot, doplnění tuku, netvoří vrstvy, jemná vůně. 

1 l 0182000100 500 m2

2,5 l 0182002590 1 250 m2
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ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PRODUKTY

eukula – ošetřování a čištění

Vysvětlivky - možnosti použití produktů

29

euku care emulsion - bílá - ošetřovací emulze                            NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací mýdlový čistič pigmentovaný doběla. Systémový čistič na bázi přírod-
ních olejů pro čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. 
Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, netvoří vrstvy, jemná vůně.

1 l 0187000190 500 m2

euku care oil - ošetřovací olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací olej pro všechny olejované podlahy. Dodatečná impregnace bez obsahu 
vosku na bázi přírodních olejů. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, 
dobré oživení olejované podlahy. 

1 l 0159000100 30 m2

2,5 l 0159002590 75 m2

euku refresher - ošetřovací voskový olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů  
a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování přírodního po-
vrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu. 
Vydatnost: cca 20-50 m²/l, v závislosti na drsnosti povrchu.

1 l 0183000100 30 m2

2,5 l 0183002590 75 m2

euku polish Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje, směs speciálních tvrdých vosků. Mírné 
aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.

Vydatnost: cca 20-50 m²/l, v závislosti na drsnosti povrchu.  

1 l 2250000100 20-50 m2

pro povrchy lakované 
systémem strato

pro povrchy lakované 
rozpouštědlovými laky

pro olejované povrchy



NÁŘADÍ A POMŮCKY,  
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NÁŘADÍ A POMŮCKY

Nářadí, pomůcky a pady

Produkt Obj. číslo Popis

Spray Mop Set - sprejovací mop v sadě 8000114000 Kompletní sprejový mop včetně 1 litru produktu 
Spraymax pro naplnění nádržky. Ideální pro denní 
čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, 
CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny 
dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snad-
nému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhového 
vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které 
jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čiš-
tění po ukončení pokládky.

Potah pro Spray Mop 8000114100

Produkt Obj. číslo Použití padů

SuperPAD Ø430 mm • Šedý pro sanaci a renovaci podlahovin s PU/PUR-
-úpravou povrchu.

• Béžový pro rozleštění všech eukula olejů.
• Bílý leštění elastických podlah, doolejování dřeva.
• Červený čištění elastických podlah, základní čiš-

tění dřeva.
• Zelený čištění po pokládce a základní čištění pod-

lah, které nejsou citlivé na mechanické zatížení.
• Hnědý sanační pad pro podlahy ošetřené poly-

merními nátěry.
• Černý základní čištění s vysokým podílem brus-

ných částic.
• Mikrovláknový pro čištění koberců padem a pro 

intenzivní čištění kamenných podlah.
• Filcový pro odstranění přebytků oleje při doole-

jování dřeva nebo korku.

PU-sanační pad šedý 8000913000
Superpad bílý 8000912500
Superpad červený 8000912600
Superpad zelený 8000912700
Superpad hnědý 8000912800

SuperPAD a PAD Ø406 mm
Superpad béžový 8000914900
Pad bílý 8000914400
Pad červený 8000914500
Pad zelený 8000915700
Pad černý 8000915800

PADY pro Floor Boy Ø330 mm
Pad z mikrovlákna 8000911900
Pad červený 8000912400
Pad zelený 8000912300
Pad bílý 8000912000
Pad šedý 8000913100
Pad filcový 8000911500

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Univerzální tyč 8000921700 Univerzálně použitelná tyč pro různé nástavce.

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Lasička - kompletní držák vč. tyče 8000921500 Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních 
disperzí na elastické podlahoviny a také na dřevěné a 
korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech. 
Potah pro CC-Lasička se doporučuje před prvním po-
užitím přeprat v teplé vodě.

Potah pro CC-Lasička 8000921600
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Produkt Obj. číslo Popis

CC-Quick-Step-Systém Profi-systém pro ošetřování a běžné čištění tvrdých 
podlahovin. Skládá se z robustního držáku s otoč-
ným kloubem a dvou potahů z různých materiálů 
v šířce 50 cm. 
Potah z bavlny/polyester slouží k jednoduchému 
nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému 
běžnému dennímu čištění těch podlah, které jsou 
polymerními disperzemi ošetřeny. 
Potah ze speciálního mikrovlákna umožňuje 
optimální denní čištění podlahovin s PU-úpravou 
povrchu. Rychlá práce a bezproblémové sundávání 
potahu.

Quick-Step-Držák-se stabilním otočným kloubem 50 cm 8000921800

Quick-Step - potah Bavlna/polyester 50 cm 8000921900

Quick-Step - potah Speciální mikrovlákno 50 cm 8000922900

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Padmeister-Systém Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev 
na malých plochách a také v rozích a na hranách ve 
spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží 
k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbyt-
ků lepidel apod.
Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou 
povrchu na krajích a rozích před aplikací CC-PU-
-ochranné vrstvy. 

CC-Padmeister-držák 8000930500
Ruční pad zelený 8000930600
Ruční pad bílý 8000930700
Ruční pad šedý - velikost 250x120x8 mm 8000930100

Produkt Obj. číslo Popis

CC-SuperPU-Profi váleček 25
- (šířka 25 cm, vlas 6 mm)

8000922800 Váleček speciálně vyvinutý pro aplikaci nátěrů CC-
-SuperPU-Siegel a systému CC-PU-Color. Zaručují 
vynikající rozliv a přesné dávkování množství nátě-
ru – 100 g/m2. 
U systému CC-PU-Color je díky tomuto válečku mož-
né u mnoha odstínů RAL aplikovat pouze jeden ná-
těr s dostatečným krytím – viz speciální ceník barev 
RAL CC-PU-Color.

CC-SuperPU-Profi váleček 50
- (šířka 50 cm, vlas 6 mm)

8000925000

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Lakovací váleček Aquatop 25
- (šířka 25 cm, vlas 10 mm)

8100922200 Speciální váleček pro aplikaci CC-PU-ochranné 
vrstvy a také pro všechny základní a vrchní laky na 
parkety a korek.CC-Lakovací váleček Aquatop 50

- (šířka 50 cm, vlas 10 mm)
8000922200

Produkt Obj. číslo Popis

CC-UA/Olej váleček
- (šířka 25 cm, vlas 4 mm)

8100922400 Váleček pro všechny olejovo-pryskyřičné laky a pro 
olej euku premium oil+.

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Click-Teleskopická tyč 8100921300 Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného 
vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a 
bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponent-
ní držadlo pro optimální úchop.

NÁŘADÍ A POMŮCKY
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Produkt Obj. číslo Popis

CC-Držák válečku s košem - 25 cm 8100922000 Nový držák s napínacím košem a Click systémem pro 
všechny níže uvedené válečky ve spojení s Click-te-
leskopickou tyčí.

Produkt Obj. číslo Popis

Lakovací nádoba 12 litrů 8397930000 Pro všechny strato-laky a všechny PU-ochranné 
vrstvy. Sáčky slouží pro vložení do lakovací nádoby 
s obsahem 12 litrů.PE-sáček 50 8398001500

Produkt Obj. číslo Popis

T-Wischer 8398005300 Nanášecí mop pro euku refresher (oživení tvrdých 
voskových olejů) a euku care oil (ošetřovací olej pro 
všechny impregnační oleje).T-Wischer potah 8398005400

Produkt Obj. číslo Popis

Leštící bavlněný hadr 8398005500 Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a produktů 
euku refresher (oživení tvrdých voskových olejů)  
a euku care oil (ošetřovací olej pro všechny impreg-
nační oleje).

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Lakovací váleček schodišťový - 10 cm 8100924600 Malý lakovací váleček pro použití na schodech, 
krajích apod. 

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Držák válečku - 50 cm 8000922000 Nový držák s Click systémem pro všechny níže uve-
dené válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



Produkt Obj. číslo Popis

Špachtle 8100922800 Dvojitá ocelová špachtle. Nerez. Zaoblené hrany. 
Pro tmelení a aplikaci olejů.

Produkt Obj. číslo Popis

Prachovka 8398002300 Pro odstranění prachu po broušení.

Produkt Obj. číslo Popis

Dávkovací pumpa na kanystry 8000930000 Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 
10ti litrových kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkovači 
je použití produktů přesné a ekonomické.
Jedno zmáčknutí = 25 ml.

Produkt Obj. číslo Popis

Výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l 8000930900 Univerzálně použitelný výpustný kohout našrou-
bovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové 
dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální 
při horizontálním skladování.

NÁŘADÍ A POMŮCKY
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STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stroje a příslušenství

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Multi Clean 350 
vč. sady dvou kartáčů dle výběru

8000929000 Nový a lehce ovladatelný stroj pro multifunkční 
použití. Umožňuje suché čištění koberců, čištění 
tvrdých podlah se zvrásněným povrchem, čištění a 
renovaci dřevěných teras a mnoho jiného. 
Technická data: www.dr-schutz.cz

Barvy kartáčů: 
Kartáč měkký = bílý
Kartáč střední = modrý
Kartáč tvrdý = hnědý
Kartáč extratvrdý = černý

Kartáč měkký 8000929100

Kartáč střední 8000929200

Kartáč tvrdý 8000929300

Kartáč extratvrdý 8000918300

Produkt Obj. číslo Popis

CC-SRP 1 jednokotoučový stroj 8000915100 Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při 
broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus 
nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení beto-
nu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah 
nebo základní a mezistupňové čištění elastických 
podlah. Technická data a podrobný popis: 
www.dr-schutz.cz

Tank-nádoba na roztok  8000915200

Kartáč kruhový 8000915300

Držák pro pady 8000916800

Brusný držák 8000916200

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Carpetlife-kartáčový vysavač 310 8000960600 Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma mo-
tory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje 
a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákně. 
Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které 
nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky spe-
ciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro 
obsluhu. Technická data a podrobný popis: 
www.dr-schutz.cz

Filtrační sáček: Balení = 10 kusů 

Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy 8000960900

Hubice pro parkety 85901001387

Filtrační sáček 8000961700

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Floor Boy
Komplet včetně 1x pad šedý
 1x pad zelený
 1x pad červený
 1x pad bílý 
 1x sprejová nádoba
 1x pad filcový 
 1x pad z mikrovlákna

8000911800 Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednoko-
toučový stroj pro čištění, ošetřování a oživování 
všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum 
nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu 
je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. 
Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při 
čistících pracích. Technická data a podrobný popis: 
www.dr-schutz.cz
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Produkt Obj. číslo Popis

CC-Sprüh Boy 2000 8000906000 Hloubkové čištění díky nástřiku a přímému odsává-
ní. Čistící roztok bude tlakem  vpraven do hloubky 
vlákna, nečistota rozpuštěna a odsáta. Lepivé zbyt-
ky budou bezezbytku vypláchnuty. Technická data a 
podrobný popis: www.dr-schutz.cz

Sada pro tvrdé povrchy – 1 tryska, 22 cm pracovní 
šířka. Pro sprejovou extrakci a neutralizaci po zá-
kladním čištění tvrdých podlah.

Nástavec pro čištění čalounění 8000906100

Sada pro tvrdé povrchy s tryskou 8000906200

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Mycí vozík 
se dvěma nádobami 2x 15 litrů a ždímačem

8000922500 Univerzálně použitelný, pohyblivý čistící vozík pro 
rychlé a důkladné manuální čištění. Optimální pro 
ekonomické běžné denní čištění všech tvrdých pod-
lahovin. 2x 15 litrů se ždímačem. 

Produkt Obj. číslo Popis

Numatic - mycí automaty
- kabelový stroj na 220 V
- stroj s gelovými bateriemi

Numatic – stabilní a robustní mycí automaty s oce-
lovou konstrukcí. Optimální pro čištění malých  
a středních ploch a pro zvláštní čistící práce. Plně-
ní stroje přímo z kohoutku díky systému QuickFill. 
Jednoduchá výměna padu nebo kartáče díky lehce 
sklopnému systému. 

Produkt Obj. číslo Popis

CC-Tebo-kartáčový vysavač S Comfort 370 8000960300 Profesionální vysoce výkonné kartáčové vysavače  
s velmi komfortní výbavou a ovládáním. Dva mo-
tory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčují  
a vysávají také nečistoty uložené hluboko ve vlákně. 
Vhodné pro všechny koberce v objektu, které nejsou 
citlivé na kartáčovou mechaniku. Technická data  
a podrobný popis: www.dr-schutz.cz

Filtrační sáček: Balení = 10 kusů 

CC-Tebo-kartáčový vysavač S Comfort 470 8000960400

Filtrační sáček – Tebo S 8000962500

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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CC-Scratch Fix PU-Repairset Obsah Obj. číslo Vydatnost

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC 
podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Re-
pair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpra-
cování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.

Obsah: PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix, plastová škrabka, šedý pad, 
prachovka

sada 0601000450 -

OPRAVNÉ SADY

Opravná sada pro dřevo-laminát-elastické podlahy NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ideální opravná sada pro sanaci hlubokých škrábanců a poškození na parketách, 
laminátu, korku a elastických podlahách. 

Obsah: Bateriová tavička bez baterií, minišpachtle, 10 štanglí tvrdého vosku, šedý 
a bílý pad, opravný fix, bavlněný hadr.

sada 8000000100 -

OPRAVNÁ SADA  
PRO DŘEVO-LAMINÁT-ELASTICKÉ PODLAHY



SCRATCHNOMORE
NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY



ScratchNoMore je značka vysoce kvalitních  
nábytkových kluzáků a podložek. 

Špičkový systém pro ochranu tvrdých podlah – PVC, CV, vinyl, 
linoleum, kaučuk, dřevo, laminát, dlažba – proti poškrábání. 

U koberců hladký skluz bez nebezpečí poškození vlákna.

Produkt Obj. číslo Popis

FootClick 2 Ideální řešení pro všechny nohy židlí a stolů ze dřeva 
a plastu. Samolepka a integrovaný šroubek umož-
ňují uchycení k různým materiálům. 

pro tvrdé podlahy Ø25 mm 8210245000

pro tvrdé podlahy Ø31 mm 8210255000

pro tvrdé podlahy Ø44 mm 8210270000

pro koberce Ø30 mm 8210280000

Produkt Obj. číslo Popis

Gluefixx Základní obdélníkový kluzák pro univerzální použití 
pro všechny typy nábytku. Samolepka umožňuje 
uchycení k různým materiálům. 

pro tvrdé podlahy 8210500000

Produkt Obj. číslo Popis

Kufr vzorník ScratchNoMore 8210026000 Luxusní ucelený vzorník se všemi kluzáky. Ideální 
pro předvedení u zákazníka a vyzkoušení konkrét-
ního kluzáku na konkrétním typu židle nebo stolu.

NÁBYTKOVÉ KLUZÁKY A PODLOŽKY

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky
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DĚLÁME  
ZE STARÉHO NOVÉ!
• Preventivní ošetření nově položených podlah
• Renovace opotřebených povrchů
• Kreativní barevné podlahy
• Protiskluzné nátěry

• Vinyl, PVC, Linoleum, Kaučuk
• Lité podlahy minerální cementové, epoxidové a polyuretanové
• Koberce ze syntetických a přírodních vláken
• Venkovní dřevo a WPC 

• Vše pro dřevěné a korkové podlahy a dřevěný nábytek
• Olejování 1K a 2K olejem a tvrdým voskovým olejem
• Barevné olejování
• Olejovo - lakové kombinace pro dřevo
• Lakování 1K a 2K laky na vodní bázi
• Ošetřování a údržba lakovaných a olejovaných povrchů

• Žula, mramor, vápenec, pískovec, Solnhofenský kámen – přírodní kameny všeobecně
• Kamenina, slinutá keramika - umělé kameny všeobecně
• Teraco, beton, vymývaný beton, omítka
• Cotto, cihla, kabřinec
• Sklo, kovy, plasty

Pro renovaci podlah a povrchů používáme 
vysoce kvalitní systémy:

...vracíme podlahám a povrchům

krásu!
www.dema-servis.cz

Poradenství • Návrh řešení • Realizace





VÝROBCI PODLAHOVIN, KTEŘÍ DOPORUČUJÍ 
PRODUKTY DR.SCHUTZ GROUP

2TEC2
Allure Deutschland
Altro
Amorim
Amtico
Ardex 
Armstrong DLW 
Artigo 
Balta Industries
Balterio
BASF 
Beaulieu/Beauflor 
Bergo Flooring AB 
Bolon AB 
Bostik 
BSW
C/R/O 
Centiva 
CNL International 
Comfudo 
Cortex 
Debolon 
Dinoflex Europe
Domo 
Dunloplan 
Dura 
Egger 
Enia Carpet 
Filzfabrik Fulda
Finett 
Flexura 
Forbo Flooring 
Formtech AG 
Fortemix 

Gamrat 
Gerflor 
Girloon 
Golvabia 
Grabo LLC 
Graboplast 
Halbmond
Henkel Thomsit 
Ideal Floorcoverings 
Interface 
ITC 
IVC
JAB Anstoetz 
Karndean 
KLB Kötztal 
Le Tissage d Árcade 
LG Chem
Likolit
Linofatra 
Liuni 
Lock-Tile 
Longlife 
Mapei 
Maxit 
Medes 
Meister Werke 
M-flor 
Mondo 
MultiFloors Negotap 
Neoflex (Rephouse Europe)
Nonwoven S.p.A. 
Novalis International 
Object Carpet 
Objectflor

Ossflor 
Pemarsa S.A. 
Philharmoniker Parkett 
PLP Creativ 
Polyflor 
Project Floors 
Remmers bautechnik gmbh 
Romex 
SaarFloor Systems 
SGH 
Soluflex 
Steirer Parkett 
Swiff-Train Company 
Tajima 
Tarkett 
Tekima Teppichkunst 
Textimex 
Toggoflor 
Toli Flooring 
Toucan-T 
Tru-Woods TWN 
Upofloor 
Vegro 
Villeroy&Boch 
Vinylasa/ american tile, inc 
Vinyflor Nederland 
Virag s.r.l. 
Weber saint - gobain 
Weseler Teppich/Tretford 
Wicanders 
Witex 
WPT/Windmöller Flooring 
Zipse
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Testováno a certifikováno u významných zkušebních institutů

Uváděné vlastnosti výrobků jsou ověřeny zkouškami u významných evropských zkušebních institutů. 
Po náročných testech dle evropských norem můžeme doložit veškeré certifikáty ke zkoušeným produktům.

Ve zkoušce odolnosti povrchu institutem eph Dresden splňuje CC-PU-ochranná 
vrstva na 100% požadavky normy DIN EN 14085 (test odolnosti na kolečkové židle) 
na všech elastických podlahách.

Institut MPA Dresden potvrdil, že CC-PU-ochranná vrstva neovlivní nehořlavé 
vlastnosti testovaných PVC podlahovin, linolea a minerálních cementových litých 
podlahovin dle DIN EN 13501-1. Třída hořlavosti zůstane nezměněna.

Testy protiskluznosti u institutu BGIA potvrdily, že CC-PU-ochranná vrstva a spe-
ciálně vyvinutá CC-PU-ochranná vrstva-Antislip splňují bez problémů protiskluzné 
hodnoty R9 popř. R10.

Institut eph Dresden testoval CC-PU-ochrannou vrstvu a CC-PU-Anticolor na jejich 
chemickou odolnost dle DIN 68861. Výsledek: Všechny požadavky ve skupině 1b 
splněny! Navíc je ještě CC-PU-Anticolor odolný vůči migraci změkčovadel z pneu-
matik, nábytku a podložek.

Na sportovních podlahovinách je vyžadována bezpečnost. Proto byla CC-PU-
-ochranná vrstva matná testována institutem MPA Stuttgart na vhodnost použití pro 
povrchovou úpravu sportovního linolea a sportovního PVC dle DIN 18032. Výsle-
dek: bezezbytku splněno na výbornou!

CC-PU-ochranná vrstva a CC-PU-ochranná vrstva-Antislip byly od GEV v evropské 
zkoušce emisí (Emicode-test) označeny jako produkty s „velmi nízkými emisemi“ 
(EC 1R).

Institut DIBt potvrdil: CC-PU-ochranná vrstva splňuje jako první produkt své ka-
tegorie požadavky pro všeobecné stavební povolení na elastických a minerálních 
litých podlahách.

Po dlouhodobém testu u institutů FIGR a WFT/FRT bylo konstatováno, že CC-PU-
-ochranná vrstva má až šestkrát delší životnost ve srovnání s běžnými ochrannými 
nátěry na podlahoviny.

ZKUŠEBNÍ INSTITUTY
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DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo 

Tel.:  +420 515 227 272 
Fax: +420 515 260 423

Mobil office: +420 602 124 222
E-mail: office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz 

Objednávky produktů:
Fax: +420 515 260 423

E-mail: office@dema-dekor.cz

Objednávky služeb DemaServis:
Fax: +420 515 260 423

E-mail: servis@dema-dekor.cz

Informační servis: 

www.dema-dekor.cz
Výhradní dovozce Dr. Schutz group pro ČR a SR


