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Přípravek na impregnaci spár 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 16.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Impregnace spár na bázi vysoce kvalitních vosků a rostlinných olejů.  

• Impregnuje příčné a podélné spáry.  

• Zvyšuje odolnost položených podlah vůči vodě.  

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Laminátové podlahy, lakované hotové parketové dílce (Fertigparkett) a lakované korkové podlahy. Není vhodný 
pro podlahoviny se sraženou hranou nebo s V-spárou. 

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

 

3 POUŽITÍ 

 Nádobku před použitím důkladně protřepejte, popř. nejprve nahřejte na pokojovou teplotu. Po vyčištění zbytků 
lepidla a nečistot naneste velmi tenkou vrstvu  přípravku na suchou podlahu pomocí pružné plastové nebo ocelové 
stěrky se zaoblenými rohy a pečlivě jej vpracujte do příčných a podélných spár. Následně ihned přípravek 
důkladně, pokud možno úplně stěrkou stáhněte z plochy a zbytky odstraňte dokonale pomocí savých hadrů.  
Poté plochu přeleštěte jednokotoučovým rotačním strojem SRP 1 nebo ručním nářadím Padmeister vždy za 
použití bílého padu, který je podložen suchým měkkým hadrem tak, až dosáhnete opticky rovnoměrného vzhledu. 
Dbejte na včasnou a pravidelnou výměnu leštícího hadru. Pro dosažení plynulé aplikace postupujte po menších 
úsecích (cca 10 m2). Aby bylo zamezeno předčasnému naschnutí impregnace, mohou být postupně zpracovávány 
pouze malé úseky (cca 10 m2). Po 3-4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc, celou plochu ještě jednou 
přeleštěte bílým padem. Zamezte předčasnému používání nebo vytírání plochy.  

 Upozornění: Pozor! Hadry a pady, které obsahují zbytky produktu, se mohou při vysychání a následné oxidaci 
působením kyslíku samovznítit. Nechejte je proto vyschnout důkladně rozprostřené a vyhazujte až po dokonalém 
zaschnutí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte výpary. Při požití nevyvolávejte zvracení. 
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu. 

  

4 SPOTŘEBA 

 cca 20-50 ml/m² (Orientační hodnota: 20-50 m²/l), v závislosti na drsnosti povrchu. 

 

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: Testbenzin, tvrdé vosky. 
GISCODE: GH10 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. 
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 
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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