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Elatex /univerzální odstraňovač skvrn/ 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 09.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Univerzální přípravek na odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn jako např. od coca-coly, 
ovocných šťáv, kečupu, kuličkových per, marmelády, červeného vína, kávy, čokolády, žvýkaček, krému na boty, 
laku na nehty, asfaltu, fixů apod. Je obzvláště vhodný na odstraňování  gumových rýh, rýh od podpatků a také 
graffiti a vodovzdorných malířských barev. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Koberce a textilní podlahové krytiny, čalounění a textílie, elastické podlahové krytiny, sportovní povrchy, 
vodovzdorně uzavřené parkety a korkové podlahy, laminátové podlahy, voděodolné povrchy. 
 

 Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dr-schutz.cz.  
 

3 POUŽITÍ 

 Tekutiny nejprve savým hadrem odtupovat, volně ležící nečistoty vysát. 
 
Elatex nastříkejte na měkký savý hadřík, který nepouští vlákna (např. hadřík z mikrovlákna), a skvrnu odstraňujte 
bodovým odsáváním od kraje do středu skvrny. Místo nedřít. Rozpuštěné nečistoty odsajte suchou částí hadříku. 
Místo poté přečistěte čistou vodou a povrch dobře vysušte. U textilních materiálů v případě potřeby přiložit suchý 
hadřík na čištěné místo,  mírně zatížit a nechat působit tak dlouho, až bude vlhkost zcela vysáta z materiálu. 
U tvrdošíjných skvrn na elastických podlahovinách nastříkejte Elatex přímo na znečištěné místo. Po krátké době 
působení skvrnu odstraňte hadrem nebo jemným bílým padem a následně místo přečistěte čistou vodou. Povrch 
opatřený polymerovou ochranou následně ošetřete vhodným  přípravkem.  
 
Upozornění:  Choulostivé povrchy (např. korek, parkety, lakované podlahy, plexisklo) nesnesou delší dobu 
působení. U čištěného povrchu je nutné nejprve přípravkem Elatex vyzkoušet odolnost vlákna, barev, laku nebo 
materiálu na nenápadném místě.   
 
U starých skvrn, které vnikly do materiálu, popřípadě způsobily reakci ve vlákně, může být účinnost omezena.  
 
Nevdechujte sprejovou mlhu nebo výpary. Během použití a po použití většího množství se postarejte o dobré 
větrání prostoru.  
 

4 SPOTŘEBA 

 Podle použití. 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. 

 

http://www.dr-schutz.cz/
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6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek:  méně než 5% bělidel na bázi kyslíku, rozpouštědla.  
Giscode: netestováno. 
pH: 2,5 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. 
 
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné 
obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

 

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na 
www.dr-schutz.cz.  

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-
schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výroba · Vývoj · Logistika 

Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 

Výhradní partner pro ČR a SR 

floorcolor s.r.o. 
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +420 / 515 227 272 
info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz  
 

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu 
techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržováním stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní 
odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. 
Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být 
dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze 
svoji platnost. 
 

http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.cz/
http://www.dr-schutz.com/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.cz/

