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Handball Wax Remover  

1 POPIS PRODUKTU 

 Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných 
voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně 
vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly 
způsobit poškození povrchu. 

  

2 POUŽITÍ 

 Pro čištění nanést produkt neabrazivním bílým PADem na podlahu a po úsecích strojově nebo manuálně 
nečistoty mobilizovat. Po krátké době působení setřít rozpuštěné nečistoty suchým savým bavlněným hadrem.  
Hadry často měnit tak, aby nasávaly nečistoty a ne je opět po povrchu rozmazávaly. Podle stupně znečištění 
nebo tloušťky usazenin může být nutné tento postup opakovat. 

 Upozornění: 
- Doporučujeme dobře větrat prostory, ve kterých se pracuje. 

 

3 SPOTŘEBA 

 Dle použití. 
 

4 DOBA SCHNUTÍ 

 Čištěné plochy je možné po zaschnutí povrchu opět používat. Schnutí může být urychleno dobrým větráním.  

 Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.  
 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. Neomezeně použitelný při skladování v originálně uzavřené nádobě.  
Uchovávat mimo dosahu dětí.  

  

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: směs rozpouštědel 
GISCODE: GH10 (ošetřovací prostředky pro dřevo a kámen, dearomatizované) 
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů 
CLP/GHS: GHS 08, Nebezpečí. Obsahuje: uhlovodíky. C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/, NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. Skladujte v uzavřeném obalu.  
Odstraňte obsah/obal v souladu  místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Opakovaná 
expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. UFI: JDX0-80TT-9008-2ND6 
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Pro další údaje k označení a pro bezpečné používání si prosím prostudujte důkladně bezpečnostní list. 
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření i při použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné obaly vyhoďte do domácího odpadu k další recyklaci.  
 

7 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz a eukula povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání. 
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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