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Marken der 

1 POPIS PRODUKTU  

 Vysoce účinný koncentrát pro čištění barevně stálých a vodě odolných koberců a čalounění ze syntetických látek a 
z vlny. Obsahuje také velmi kvalitní aktivní substance, které zabraňují zvýšenému znovušpinění vyčištěné plochy. 
Obsahuje rozpouštěč skvrn, odpěňovač a Fresh-Up formulaci pro lepší a svěží vzduch v místnosti. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Barevně stálé a vodovzdorné koberce, textilní podlahové krytiny a čalounění ze syntetických vláken a z vlny. 
 

  

3 POUŽITÍ 

 Koberce důkladně vysajte výkonným kartáčovým vysavačem (např. Carpetlife-kartáčový vysavač), u citlivých vláken 
(např. u vlny) použijte výkonný vysavač s plochou hubicí. Vychozené cestičky a skvrny popř. předstříkejte 
produktem Fresh-Up 2v1. Při běžném znečištění  použijte Koncentrát na koberce v poměru 1 : 60 až 1 : 70 (150 ml 
na 10 litrů vody). Roztok nalejte do nádoby na čistou vodu v extraktoru a koberec čistěte extrakční metodou podle 
návodu na přístroji. Následně celou plochu ještě jednou přečistěte extrakčně čistou vodou. Po zaschnutí znovu 
plochu vysajte vysavačem s kartáčem popř. s plochou hubicí. 

 Upozornění: Vyvarujte se promáčení koberce, obzvláště u materiálů citlivých na vlhkost. Pozor také u některých 
typů kladení – volné, napínané popř. zdvojené podlahy! Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na 
nenápadném místě. Zkontrolujte odolnost lepidla vůči vodě. Choulostivé povrchy (např. dřevo, kovy, lakované 
povrchy) nesmí přijít z čistícím roztokem do styku. 
 

4 SPOTŘEBA 

 1 – 1,5 litru na 100 m² 

  

5 SKLADOVÁNÍ 

 Koncentrát na koberce skladovat v originálně uzavřené nádobě v chladu a suchu. Chránit před mrazem. Čistící 
prostředky uchovávat mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při uzavření v  originálně 
uzavřené nádobě.  

  

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% mýdlo, méně než 5% neiontové 
povrchově aktivní látky, ošetřovací komponenty, parfémy. Obsahuje  CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL.  
pH: 7,5 (koncentrát) 
GISCODE: GT 10 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
ADR/RID: žádné nebezpečí. 
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CLP: GHS07 Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 
nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / 
mezinárodních předpisů. EUH 208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
Chránit před mrazem. Obal vyroben z polyolefinu. Vyprázdněné obaly mohou být vhozeny 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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