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INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 23.05.2017 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Ochranná impregnace proti skvrnám. Obalí vlákno neviditelným ochranným filmem. Tekutiny (Coca-Cola, červené 
víno apod.) vyperlí a mohou být savým hadříkem jednoduše odstraněny, neboť nenajdou na vlákně žádné držení. 
Struktura, forma, omak a optický vzhled naimpregnovaného materiálu se nezmění. Ideální pro ošetření nových 
koberců, textilních podlahovin a čalounění bez ochranných impregnací a také pro oživení po mokrém čištění. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Textilní podlahoviny, koberce a čalounění ze syntetických vláken (polyamid, polyacryl, polyester apod.), přírodních 
vláken (vlna, bavlna, sisal apod.) a jejich směsí. Vhodný také pro surovou a hladkou kůži. Pro užití v domácnostech, 
automobilech, na lodích, v obytných přívěsech, v nábytkářské oblasti. 

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

3 POUŽITÍ 

 Fleckschutz krátce protřepat a ze vzdálenosti asi 25 cm nastříkat na čistý a úplně suchý povrch. Impregnovaný 
materiál musí být lehce vlhký při dotyku dlaní. Na sedací plochy a hrubé látky a také na obzvláště zatěžovaná místa 
nastříkat dvakrát. Opakováním se účinek produktu vylepšuje. Před používáním nechejte impregnovaný materiál 
minimálně 4 hodiny, podle možnosti přes noc, zaschnout.  

 Upozornění:  Nejprve vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na zbytku nebo na nenápadném místě. 
Choulostivé povrchy (např. lakované) popř. nejprve zakryjte.  
Horké tekutiny nebo tekutiny s obsahem rozpouštědel, delší doba působení nečistoty nebo také zbytky čistících 
produktů nebo antistatik a silné mechanické zatížení mohou odolnost přípravku omezit. Po mokrém čištění nebo 
odstraňování skvrn impregnaci obnovit. 
 

4 SPOTŘEBA 

 cca 40 ml/m2 každý nástřik 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

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

 

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: Propan-2-ol, uhlovodíky (C6, Isoalkany, < 5% n-Hexan), hnací plyn.  
pH: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel (Aerosolová formulace). 
ADR/RID: UN1950 OBAL SE STLAČENÝM PLYNEM, 2, (D). 
CLP: GHS02, GHS07, GHS08. Nebezpečí. H222-H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí 
může puknout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo 
závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. 

http://www.dr-schutz.cz/
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P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P251 Tlakový obal: 
nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 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. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P410+P412 Chraňte 
před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních / 
regionálních / národních / mezinárodních předpisů. 
Označení nebezpečí aspirace (Asp. Tox. 1 H304) není pro aerosolové balení a dózy s uzavřeným sprejovým 
zařízením předepsáno (Nařízení (EG) 1272/2008, odstavec 1, 1.3.3). 
Pozor! Bezpodmínečně vzít na vědomí! Nadýchání se výparů může poškodit vaše zdraví! Používejte pouze ve 
volném prostoru nebo při dostatečném větrání! Nástřik provádějte jen několik vteřin! Velké plochy textilií/koberců 
sprejovat pouze ve volném prostoru a nechat dobře odvětrat!  
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/

