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Čistič na parkety a korek 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 12.05.2017 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Šetrný čistič bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných dřevěných a  korkových podlah. Rozpouští 
intenzivně nečistoty a ve spojení s ochrannými nátěry Lesk na parkety a korek a Mat na parkety a korek nabízí 
vzájemně precizně propojený čistící a ošetřovací systém. Produkt je vhodný také na první intenzivní čištění po 
pokládce. 
 

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 

 Čistič na parkety a korek rozřeďte v poměru 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody) a tímto roztokem podlahu navlhko 
vytřete. Velké plochy mohou být čištěny roztokem 1:200 až 1:400 sprejovou metodou ve spojení 
s jednokotoučovým rotačním strojem SRP 1 s bílým nebo červeným padem. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a 
jiné tvrdošíjné nečistoty odstraníte neředěným přípravkem za pomoci jemného bílého padu. Nečistoty a zbytky 
přípravku poté setřete dobře vyždímaným hadrem. 

 Upozornění:  Dřevěné a korkové podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké nebo vůbec ne mokré, protože nasávají 
v oblasti spojů vodu a mohlo by dojít ke změně formy (bobtnání). Proto pracujte vždy pouze navlhko s dobře 
vyždímanými hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily "loužičky".  

 

4 SPOTŘEBA 

 Běžné čištění: 0,1  litru na 100 m2 (Ředění 1:200) 

 

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% anionické povrchově aktivní látky. 
Obsahuje konzervační látky  (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL).  
Giscode: GU 50 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
pH: 9,0 – 9,5 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
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 
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obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. 
EUH 208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat 
alergickou reakci. 
 
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. 
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