DR. SCHUTZ
SPORTOVNÍ
PERMANENTNÍ LAKY

To nejlepší pro sportovní podlahy a fitness

Dr. Schutz – ochranná známka

NEJLEPŠÍ OCHRANA PRO
SPORTOVNÍ POVRCHY
Sportovní povrchy v tělocvičnách a víceúčelových

klouzat, mohou nastat nebezpečné situace. S Dr. Schutz

halách musí odolávat vysokému namáhání. V důsledku

Sport Floor systémem je možné bez velkých nákladů

mechanického opotřebení sportovním vybavením

a dlouhých výpadků zrenovovat opotřebované povrchy

a zatížením při zápasech a sportování dochází k poškození

z linolea, PVC, PU nebo parket určených pro sport, které

a poškrábání povrchu. Zejména barevné lajnování

jsou v majetku škol, sportovních klubů nebo obcí. Tyto

a značkování jednotlivých hřišť, které se obvykle nanáší

podlahy pak budou opět splňovat normy potřebné pro

pouze na povrch, se brzy opotřebuje a musí se obnovovat.

sportovní povrchy. Na ochranu citlivého lajnování je možné

Podrážky obuvi zase zanechávají šmouhy a černý otěr,

nové povrchy opatřit průhledným lakem, který zabrání

který se jen obtížně odstraňuje. Pokud již kvůli opotřebení

předčasnému opotřebení tohoto důležitého značení.

nebo nesprávné péči nelze zaručit, že podlaha nebude

VÝHODY DR. SCHUTZ SPORT FLOOR SYSTÉMU
Kratší doba renovace a výrazně nižší náklady ve srovnání s pokládkou nového povrchu
Trvale chráněné lajnování
Protiskluznost a správný stupeň lesku v souladu s normou DIN 18032 a EN-14904 pro sportovní podlahy
Odstranění optických vad
Snadná realizace změn v lajnování
Ochrana před novým poškozením otěrem a chemickými látkami
Snadno se čistí, což výrazně snižuje náklady na údržbu a péči
Zajišťuje vysokou bezpečnost proti klouzání

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
WWW.FLOORCOLOR.CZ/RENOVACE-PODLAH/DLE-TYPU-OBJEKTU/SPORTOVNI-HALY-TELOCVICNY-VOLNOCASOVA-ZARIZENI

TRANSPARENTNÍ
NEBO BAREVNÉ
PŘED NANESENÍM TRANSPARENTNÍHO POVRCHU
·

Povrch ztratil své

·

protiskluzové vlastnosti

Podlaha je matná

·

Dokonce ani při

a silně opotřebená se

každodenním čištění

škrábanci a změnou

již nelze odstranit

zabarvení

všechny nánosy

PO NANESENÍ TRANSPARENTNÍHO LAKU
Protiskluzové

Podlaha je optimálně

Podlaha se snadno

vlastnosti podlahy

chráněna proti skvrnám

a účinně čistí

jsou opět v souladu

a mechanickému otěru

s normami

Transparentní ochrana
Zachování designu.
Po důkladném vyčištění byl
na povrch nanesen
transparentní lak.

PO BAREVNÉM NÁTĚRU
Podlaha má nový design,

Podlaha je optimálně

Podlaha splňuje normy

bylo provedeno nové

chráněna proti skvrnám

pro sportovní podlahy

lajnování

a mechanickému otěru

a snadno a účinně se čistí

Barevný design
Po základním čištění byl na
podlahu nanesen barevný
lak a následně byla opatřena
povrchovým nátěrem.

ZNAČENÍ
ČAR A HŘIŠŤ
Kromě lajnování jsou pro moderní sportovní haly typická

tělocvičny. Transparentní povrchový lak trvale chrání

loga a symboly jako například znaky sportovních oddílů

lajnování před vyblednutím a opotřebením. Permanentní

nebo škol. Možné je lajnování pro jednotlivé sporty stejně

laky značky Dr. Schutz jsou speciálně certifikovány pro

jako multifunkční podlahy. Barvy čar buď odpovídají

sportovní povrchy a splňují všechny parametry sportovních

specifikacím oficiálních sportovních asociací nebo vašim

povrchů podle norem DIN 18032 a EN-14904.

individuálním požadavkům na barvu, například pro školní

LAJNOVÁNÍ HŘIŠŤ

UMÍSTĚNÍ LOGA

NEPORAZITELNĚ SILNÝ
Polyuretanový lak Dr. Schutz PU Siegel je prokazatelně odolnější než jakýkoli
jiný nátěr v oblasti sportovních povrchů

NEJVYŠŠÍ ODOLNOST PROTI OTĚRU PODLE ISO5470-1:1999
Odolnost proti otěru
ve srovnání po 1 000 otáčkách

Odolnost proti otěru
ve srovnání po 1 000 otáčkách

100 %

100 %

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

Dr. Schutz

jiné trvanlivé povrchové úpravy

Dr. Schutz

běžné disperze

Zdroje: Certifikát EPH 2718538 ze dne 12. 2. 2019 a zpráva FIGR a WFK/FRT HO 2829/04-A.

→ Polyuretanový lak Dr. Schutz PU Siegel byl testován v porovnání se šesti dalšími běžně dostupnými permanentními
laky a dopadl z hlediska otěru výrazně lépe než jakýkoliv jiný ochranný nátěr (v průměru 2,4krát lépe) a 6krát lépe než
běžné disperze.

SPORTOVNÍ
PARKETY A ŠATNY
Se systémem Sport Floor na dřevěné podlahy lze

ochranu. Rovněž přilehlé místnosti, jako jsou šatny nebo

kompletně nebo částečně zrenovovat sportovní parketové

umývárny, lze vybavit trvalou ochranou a poskytnout jim

podlahy a vybavit je pro silné namáhání a trvalou

protiskluzové vlastnosti.

← Sportovní parketové povrchy
Sportovní parketové povrchy
získají díky laku značky
Dr. Schutz svou plnou funkčnost
a dokonalý vzhled.

Šatny a umývárny →
Povrchové lakování poskytne
ochranu i dlažbám a jiným
elastickým povrchům. Laky
značky Dr. Schutz jsou
vhodné pro vlhké prostory
podle normy DIN 51097.

VÁŠ PŘÍSPĚVEK
K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A KLIMATICKÉ
NEUTRALITĚ

Díky moderním renovačním systémům značky Dr. Schutz mohlo být trvale zrenovováno již tisíce
povrchů sportovních hal, které tak byly zachráněny před likvidací. V porovnání s výměnou
podlahy se tak ušetřilo 99,5 % CO2. Díky podpoře speciálního programu pro zalesňování jsou
veškeré renovace podlah s trvalými laky od naší společnosti absolutně klimaticky neutrální.

OVĚŘENO A CERTIFIKOVÁNO PŘEDNÍMI INSTITUTY
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