Elastické podlahoviny
PVC, CV, PŘÍRODNÍ LINOLEUM, KAUČUK
s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu nebo
ošetřené některou Dr. Schutz® PU-ochrannou vrstvou

STRUČNÉ POKYNY
PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Ø Pro denní čištění používat PU-čistič (originální název PU-Cleaner). Dávkování 25 – 50
ml do 10 litrů vody (jedno až dvě stisknutí dávkovací pumpičky na kanystru). Vytírat
mopem s potahem z mikrovlákna nebo použít roztok do mycího automatu. Pro
strojové čištění použít bílý nebo červený pad. PU-čistič nepředávkovávat !!!
Ø Při silnějším znečištění nebo čištění odolných nečistot přilnutých k povrchu použít PUčistič v koncentraci 1:50 – 1:100 (100 – 200 ml do 10 litrů vody), roztok nanést mopem
na podlahu a nechat několik minut působit. Poté povrch vydrhnout kartáčem nebo
červeným padem a rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu nebo savými
mopy.
Při práci s mycím automatem nejprve projet povrch po působení čistícího roztoku
kartáčem nebo padem bez odsávání a teprve ve druhém kroku zapnout odsávání. Do
stroje v tomto případě nalít pouze čistou vodu a ve druhém kroku ji pouštět na
podlahu a odsávat.
Ø Pozor: Pro běžné čištění nepoužívat žádné agresivní prostředky (např. běžné
saponáty, přípravky s obsahem abraziva, vysoce alkalické produkty s pH vyšším než
10, produkty s vysokým obsahem rozpouštědel nebo odmašťovacích látek) !!!
Barvící produkty (např. barvy na vlasy, barvící dezinfekce na rány apod.) a také
migrace změkčovadel (např. při delším kontaktu elastické podlahy s gumou)
způsobí nevratné zabarvení elastické podlahy nebo ochranné vrstvy (Pozor: Neplatí,
pokud je aplikován polyuretanový nátěr Dr. Schutz® PU-Anticolor).
Pokud je specificky v objektu vyžadována odolnost vůči bezbarvým dezinfekcím na
ruce a nástroje, doporučujeme provést zkoušky s konkrétními používanými
preparáty. Přirozená změna barvy je možná a neznamená změnu kvality materiálu. V
případě nejasností kontaktujte nejprve naše technické poradenství.

Ø V ostatním se řídit návodem na ošetřování a čištění konkrétního typu podlahoviny,
dbát také na všechny informace v technických a bezpečnostních listech produktů.
V případě nejasností kontaktovat výhradního partnera Dr. Schutz® Group pro ČR a
SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51, 669 02 Znojmo
tel: 515 227 272 fax: 515 260 423
obchod@dema-dekor.cz www.dema-dekor.cz

