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Mat na parkety a korek 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 15.05.2017Versionsdatum: 15.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Matná polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Chrání 
parkety a korek před vychozenými cestičkami a škrábanci. Pravidelné čištění ošetřených podlah produktem Čistič 
na parkety a korek bude značně zjednodušeno. 

• Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled dřeva. 

• Vynikající přilnavost také na třívrstvé dřevěné podlahy s výrobním UV-lakováním. 

• Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Lakované dřevěné a korkové podlahy. 

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

 

3 POUŽITÍ 

 Mat na parkety a korek před použitím důkladně protřepat.  Následně nanést neředěný tence a rovnoměrně na 
dokonale základně vyčištěnou a suchou podlahu. Použít mop Lasička nebo široký plochý mop, který nepouští 
vlákna. Pokud požadujete vyšší ochranu, tak postup po zaschnutí první vrstvy v příčném směru zopakovat. Plochu 
nechat před používáním důkladně zaschnout, minimálně 12 hodin (nejlépe přes noc).  

 Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude pravidelně po důkladném čištění nanesen Mat na parkety a 
korek. Ošetřovací cyklus je závislý podle stupně zatížení a může se řídit podle následujících bodů: 

• Málo zatěžované podlahy (např. obývací pokoje, ložnice, kanceláře bez veřejného provozu) podle potřeby 
1 – 2x ročně.  

• Středně zatěžované podlahy (např. předsíně, schody, kanceláře s veřejným provozem) podle potřeby 
každých 3 - 6 měsíců, silněji zatěžované prostory ještě častěji. 

• Obzvlášť silně zatěžované podlahy (např. restaurace, obchody, obchodní domy, školy nebo taneční 
parkety) ošetřovat každých 4 – 8 týdnů, podle potřeby ještě častěji.  

 
Upozornění:  Před použitím zavčas vypnout podlahové topení. Při aplikaci zamezit přímému slunečnímu záření 
a průvanu. 

 

4 SPOTŘEBA 

 Ošetření/Oživení: 20 – 25 ml na 1 m2 každý nátěr 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

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

 

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

 Obsah látek: Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, 
parfémy, rozpouštědla, ošetřovací komponenty. 
GISCODE: GE10 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
pH: 7,5 – 8,0 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-
on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. 
 
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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