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Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  

 
 

 Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

 Ekonomický systém ohleduplný vůči životnímu prostředí 

 Prokazatelně delší doba životnosti podlahy  

 Významně hezčí optický vzhled povrchu 

 Snadnější a jednodušší denní čištění 

 Nízké opakované znečišťování povrchu 

 Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

                  Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

Bez PU ochranné vrstvy. 
Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou způsobit trvalé poškození 

povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva chrání povrch a dodává podlaze mimořádně 

odolný povrch, který se velmi snadno udržuje. 

Firma & 

Kanceláře 



  

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

Protiskluzný povrch v kuchyňkách a v extrémně 

frekventovaných prostorách díky Antislip přísadě 

a Duro Plus přísadě  

  



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 
 

 

 
  

     Vysoká bezpečnost R 10 při chůzi díky nátěru PU Siegel + Antislip přísada 

   Ještě odolnější vůči poškrábání díky nátěru PU Siegel + Duro Plus přísada 

 Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí  

 Prokazatelně delší doba životnosti podlahy  

 Možnost volné volby typu podlahoviny – R 10 obstará PU-Antislip 

               Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

Hladký povrch bez Antislip přísady. 

Antislip přísada se postará o protiskluznou strukturu povrchu a splní zvýšené 

požadavky norem a směrnic (BGR 181, DIN 51130). 

 
  

 

 
  

 

Firma & 

Kanceláře 



  

 

 

 

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 

 
 

    Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

1  

Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva chrání povrch a dodává podlaze mimořádně 

odolný povrch, který se velmi snadno udržuje. 

Perfektní pro běžné denní čištění:  

Dr. Schutz PU-čistič a Dezinfekční prostředek-koncentrát! 

 

Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

Významně hezčí optický vzhled 

povrchu  

 

 
  

 

 
  

 

Lékaři & 

Nemocnice 



  

 
 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD  

PU-SYSTÉMU 

 
 

  Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

  Významně zvýšená odolnost vůči barevným  

  a bezbarvým dezinfekčním prostředkům 

  Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

  Významně hezčí optický vzhled 

Snadnější denní čištění a redukce napadení bakteriemi  

Vysoká odolnost vůči chemikáliím  

 

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury.  

PU ochranná vrstva chrání povrch a dodává podlaze mimořádně 

odolný povrch, který se velmi snadno udržuje.  

 
  

 
  

 

Perfektní pro běžné denní čištění:  

Dr. Schutz PU-čistič a Dezinfekční prostředek-koncentrát! 

Bez PU ochranné vrstvy popř. PU Anticolor pronikaj í 

nečistoty a bakterie do otevřených spár a není možné 

je pouhým denním čištěním odstranit.  

Díky PU ochranné vrstvě & PU Anticolor budou spáry 

uzavřeny.  Bakter ie  je  možné snadno z l ikv idovat  

dezinfekčním prost ředkem.   



  

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  

 
 

Vysoká bezpečnost při chůzi dle R 10 díky       

PU ochranné vrstvě s Antislip přísadou 

 Vyšší odolnost díky PU ochranné vrstvě s Duro Plus přísadou 

 Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí 

 Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

 Možnost volné volby typu podlahoviny – R 10 obstará PU-Antislip 

 

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

1  

 Hladký povrch bez Antislip přísady.  

Antislip přísada se postará o protiskluznou strukturu povrchu a splní zvýšené 

požadavky norem a směrnic (BGR 181, DIN 51130).  

 
  

 
  

Domovy 

seniorů 

Perfektní pro běžné denní čištění:  

Dr. Schutz PU-čistič a Dezinfekční prostředek-koncentrát! 

Ochranný nátěr bez Duro Plus přísady: Extrémní zatížení a 

částice nečistot mohou způsobit trvalé poškození povrchové 

struktury. 

Duro Plus přísada chrání povrch  díky své mimořádné 

odolnosti vůči poškrábání. Zaručuje snadné čištění i u silně  

frekventovaných podlah. 



  

 

 

  

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  

 
 

   Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

   Významně nižší náklady na běžné denní čištění 

   Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

Bezpečnost při pohybu u sportovních podlah dle DIN 18032    

Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

    Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

1  

 Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva chrání povrch a dodává podlaze mimořádně odolný povrch, 

který se velmi snadno udržuje. 

Školy & 

Mateřské 

školy 



  

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 

 
 

 Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

 Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí 

 Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

 Významně hezčí optický vzhled 

 Významně snadnější běžné denní čištění 

 Nízký stupeň opětného znečištění 

 Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

    Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury.. 

PU ochranná vrstva chrání povrch a dodává podlaze mimořádně odolný povrch, 

který se velmi snadno udržuje. 

Obchody &  

Sklady  



  

 

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  

 
 

 Vysoká bezpečnost při chůzi dle R 10 díky       

PU ochranné vrstvě s Antislip přísadou 

  Odolnost vůči poškrábání díky PU nátěru s Duro Plus přísadou 

  Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí 

  Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

  Volná volba typu tvrdé podlahy 

    Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

 

Hladký povrch bez Antislip přísady. 

Antislip přísada se postará o protiskluznou strukturu povrchu a splní zvýšené 

požadavky norem a směrnic (BGR 181, DIN 51130).  

 
  Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot 

mohou způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

 
  PU ochranná vrstva + Duro Plus přísada chrání podlahu  a dodává jí 

mimořádně odolný povrch, který se velmi snadno udržuje. 

Obchody &  

Sklady  



  

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  
 

 

 

 

 Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

 Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí 

 Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

 Významně hezčí optický vzhled 

 Snadné denní čištění a redukce napadení bakteriemi                     

Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  
  

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 
 

 

 
 Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury.  

PU ochranná vrstva chrání povrch a usnadňuje běžné denní čištění.  

 
  

 
  

Hotely & 

Restaurace 

Bez PU ochranné vrstvy popř. PU Anticolor pronikaj í 

nečistoty a bakterie do otevřených spár a není možné 

je pouhým denním čištěním odstranit.  

Díky PU ochranné vrstvě & PU Anticolor budou spáry 

uzavřeny.  Bakter ie  je  možné snadno z l ikv idovat  

dezinfekčním prost ředkem.   



 

 

 

Protiskluzný povrch v kuchyňkách, koupelnách a 

také v extrémně frekventovaných prostorách 

díky Antislip přísadě a Duro Plus přísadě  

  

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 

 
 

  Vysoká bezpečnost při chůzi dle R 10 díky           

  PU ochranné vrstvě s Antislip přísadou 

  Odolnost vůči poškrábání díky PU nátěru s Duro Plus přísadou 

  Ekonomicky úsporný systém ohleduplný k životnímu prostředí  

  Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

  Volná volba typu tvrdé podlahy 

Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 
Hladký povrch bez Antislip přísady.  

Antislip přísada se postará o protiskluznou strukturu povrchu a splní zvýšené 

požadavky norem a směrnic (BGR 181, DIN 51130).  

 
  

 
  

Hotely & 

Restaurace 

Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot 

mohou způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva + Duro Plus přísada chrání podlahu  a dodává jí 

mimořádně odolný povrch, který se velmi snadno udržuje. 



 

  

 

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy* 

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU  

 
 

  Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

  Zvýšená odolnost vůči barevným chemikáliím 

  Delší doba používání 

  Významně hezčí optický vzhled 

  Snadné denní čištění 

  Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

 
Bez PU Anticolor pronikají chemikálie volně do podlahoviny. 

Ochranný nátěr PU Anticolor se stará o vysokou odolnost proti 

barevným produktům a chemikáliím.  

 



 

  

 

 

 

Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl, Linoleum, 

Minerální cementové podlahy*, Epoxi- a PU lité podlahy*, 

Glazovanou keramickou dlažbu a leštěné kamenné podlahy*   

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 

 
 

   Žádné otisky po pneumatikách – absolutní odolnost vůči změkčovadlům 

   Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

   Delší doba používání 

   Významně hezčí optický vzhled 

   Ekonomické běžné denní čištění 

 

 

 

Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

 

 

 

 

 
Bez PU Anticolor pronikají změkčovadla volně do podlahoviny.  

Ochranný nátěr PU Anticolor se stará o vysokou odolnost proti 

změkčovadlům a ostatním skvrnám.  

 
  

 
  

 

Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot 

mohou způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva chrání podlahu  a dodává jí mimořádně odolný povrch, 

který se velmi snadno udržuje. 



 

 

 

 

 

 Ne všechny typy těchto podlah je 

možné opatřit nátěrem. Kontaktujte 

vždy v jednotlivých případech naše 

technické poradenství. 



Zertifikate 

PŘEHLED VÝHOD 

PU-SYSTÉMU 

 
 

  Jistota při pohybu podle normy DIN 18032 pro sportovní podlahy 

  Prokazatelně delší doba životnosti podlahy 

  Ekonomické běžné denní čištění 

  Dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru 

  Vysoká odolnost vůči chemikáliím 

Perfektní pro běžné denní čištění: Dr. Schutz PU-čistič!  

 

 

 

Výsledek: Jednoduše geniální – geniálně jednoduché. 

1  

2  
 Bez PU ochranné vrstvy. Vysoké zatížení a hrubé částice nečistot mohou 

způsobit trvalé poškození povrchové struktury. 

PU ochranná vrstva chrání povrch a usnadňuje běžné denní čištění. 

 



 
  

 

 

 



 

  

 

11 x CERTIFIKOVÁNO NA VÝBORNOU 
          

 

        

 

        

 

                                        



 

  

 

11 x   CERTIFIKOVÁNO NA VÝBORNOU 
          

 

1. DIN EN 14085 – Mechanická odolnost povrchu - žádný otěr ani po 25 000 otáčkách.  

2. Dlouhodobý test odolnosti proti zatížení – až 6x delší životnost ve srovnání s běžnými ochrannými nátěry 

3. GEV test emisí – EC 1R pro PU ochrannou vrstvu. Velmi nízké emise. 

4. DIN 68861 – odolnost vůči chemikáliím – zařazení do skupiny 1B. 

5. DIN 51130, BGR 181 – zařazení jednotlivých nátěrů do protiskluzných skupin R9 a R10. 

6. DIN 51097 – test protiskluznosti na bosou nohu – PU-Antislip zařazen do třídy C. 

7. DIN 53160 – odolnost proti potu a slinám potvrzena zkušebními testy. 

8. ISEGA – test použitelnosti PU ochranné vrstvy v potravinářském prostředí. 

9. DIN 18032 – výsledek testu PU ochranné vrstvy matné pro sportovní podlahy – prošel s vynikajícími výsledky! 

10. DIBt – PU ochranná vrstva obdržela jako první PU-permanentní ochranný nátěr všeobecné stavební povolení. 

11. DIN EN 13501-1 – Testy prokazují, že nátěry nemění nehořlavost materiálu, na který jsou aplikovány. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

  
  

  
  

 




