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Profi základní čistič 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 09.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Velmi silný, vysoce alkalický základní čistič s vysokou rozpouštěcí schopností i u starých zbytků ošetřovacích 
prostředků a samoleštících polymerních disperzí. Je speciálně určen pro použití v objektech. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Proti alkáliím odolné podlahy z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin),  přírodní a umělý kámen (*). Není vhodný pro 
linoleum a kaučukové/gumové podlahoviny!  
(*) Není vhodný pro všechny povrchy z umělého nebo přírodního kamene! U těchto materiálů vždy nejprve 
vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě! 

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

3 POUŽITÍ 

 Základní čištění: 
Hrubé nečistoty zamést nebo vysát. Profi základní čistič  rozřeďte vodou v poměru 1 : 3 až 1 : 5. Na obzvláště 
odolné ochranné vrstvy použijte neředěný. Roztok rozetřete na podlaze a nechejte 10 – 15 minut působit. Plochu 
vydrhněte kartáčem, ručním padem s držákem Padmeister nebo jednokotoučovým rotačním strojem SRP 1 
(+ vhodný pad nebo kartáč). Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu (např. Vysavač PS 27), popř. 
stáhněte gumovou stěrkou a odsajte savými mopy, a celou plochu poté přečistěte velkým množstvím čisté vody až 
do úplné neutralizace.  

 Upozornění: Profi-základní čistič nesmí na podlaze zaschnout, postupujte proto po úsecích. Před základním 
čištěním vyzkoušejte na nenápadném místě odolnost barev a materiálu, to platí především v případě choulostivých 
materiálů (např. asfaltové čtverce, teraso, Flex-desky). V těchto případech přípravek silněji zřeďte nebo použijte 
Základní čistící přípravek R. Choulostivé materiály (např. dřevo, kov, nábytek, lakované plochy) nesmí přijít 
s roztokem do styku. 

 

4 SPOTŘEBA 

 Základní čištění:  
3 - 5 litrů na 100 m2 (ředění 1:3 až 1:5) 
10 - 15 litrů na 100 m2 (neředěný) 
 

5 SKLADOVÁNÍ 

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

 

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% NTA (kyselina nitrilotrioctová) a její 
soli. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.   
Giscode: GG 50 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 

http://www.dr-schutz.cz/
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pH: cca 14,0 (Koncentrát) 
ADR: UN 1814 KALIUMHYDROXID-ROZTOK, 8, III, (E). 
CLP: GHS05. Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních / 
regionálních / národních / mezinárodních předpisů. 
 
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. 
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