
OPTIMÁLNÍ 
OCHRANA PRO 
VAŠE PODLAHY
 Aby vám dlouho přinášely radost



PODLAHA PLUS

Oblasti použití

Vstupní prostory | schodiště |  

sanitární prostory | kuchyňky |  

jídelny a další (viz tabulka R-hodnot)

NEJLEPŠÍ SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PRO VAŠI NOVOU  
PODLAHU A RENOVACI STÁVAJÍCÍCH PODLAH.

Ihned po položení zajišťuje povrchová úprava On-Top-La-

kem trvalou a trvale udržitelnou ochranu podlahy před 

poškrábáním, bílým zlomem a nečistotami všeho druhu. 

Ochranný film zachovává barvu a strukturu a dokáže na-

víc přizpůsobit stupeň lesku podlahy individuálním přáním. 

On-Top-Lak se doporučuje zejména ve veřejných a extrém-

ně frekventovaných oblastech. Permanentní povrchové 

úpravy od firmy Dr. Schutz nabízí to správné řešení pro 

každý konkrétní objekt a reagují na všechny speciální 

požadavky!

R10 & R11 ANTISLIP ADD 
TŘÍDY PROTISKLUZNOSTI INDIVIDUÁLNĚ  

PRO KAŽDOU OBLAST POUŽITÍ

→ R9, R10 a R11 v souladu se specifikacemi profesního 

 sdružení podle BGR 181 a DIN51130 

→ laky PU Siegel a PU Anticolor splňují R9 

→ R10 přidáním protiskluzové přísady R10 Antislip Add 

→ R11 přidáním protiskluzové přísady R11 Antislip Add

Oblasti použití

Jesle a školky, školy a tělocvičny | 

obchody | chodby ve zdravotnických 

zařízeních | kanceláře a administrativní 

prostory | hotely a gastronomické  

provozy | silně namáhané obytné  

prostory

PU SIEGEL 
SILNÁ ODOLNOST

→ maximální odolnost proti opotřebení a otěru

→ hermetické utěsnění spár 

→ vhodné pro pojezd kolečky dle DIN EN 425 

→ o 99,5% menší růst bakterií v oblasti spár

Oblasti použití

Lékařské ordinace a nemocnice | 

domy s pečovatelskou službou | 

kadeřnictví | autosalóny

PU ANTICOLOR 
MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁM

→ maximální odolnosti proti desinfekčním prostředkům,  

 barvivům a odolnost vůči změkčovadlům a jejich migraci

→ hermetické utěsnění spár

→ o 99,5% menší růst bakterií v oblasti spár

→ zajišťuje hygienické normy v souladu s TRBA 250



UDRŽENÍ HODNOTY
SNADNO PROVEDITELNÉ

 dlouhodobá ochrana proti opotřebení a otěru

 mnohem hezčí optický vzhled

 delší životnost

 odolnost proti chemickým látkám

 doporučeno předními výrobci podlahových krytin

 ochrana před skvrnami a poškrábáním

 snadnější a levnější udržování 

 dokonalá hygiena díky hermetickému utěsnění spár

 použitelný na PVC, linoleum, vinylové podlahy, kaučuk, 

 lité epoxidové a PU podlahy, minerální podlahy

 protiskluznost

PŘEHLED VÝHOD SYSTÉMU „BODEN PLUS“:

Bez ochranné PU vrstvy. 

Vysoké zatížení a nečistoty 

mohou vést k trvalému poško-

zení struktury povrchu.

PU Siegel chrání povrch  

a významně usnadňuje údržbu 

podlahy.

Bez laku PU Anticolor  

chemické látky neomezeně 

pronikají do podlahy.

Povrchová úprava PU Anticolor 

zajišťuje vysokou odolnost proti 

barvivům a chemickým látkám.  

Chemická odolnost podle DIN 68861.

Bez povrchové úpravy  

PU Siegel, resp. PU Anticolor se 

do otevřených spár dostávají 

nečistoty a bakterie, které pak 

lze jen stěží odstranit čištěním.

S povrchovou úpravou  

PU Siegel a PU Anticolor. 

Nečistoty lze snadno odstranit. 

Tím je zajištěna nejlepší hygiena.



LZE POUŽÍT NA

TESTOVÁNO A SCHVÁLENO
PŘEDNÍMI VÝROBCI

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DEMA-DEKOR.CZ

 PVC     linoleum     vinylové podlahy 

 lité epoxidové a PU podlahy     kaučuk     podlahy z pohledové stěrky

→ podlahy z pohledové 

stěrky→ vinylové podlahy → PVC → linoleum



OCHRANA PŘED ÚRAZY

OBJEKTY R 9 R 10 R 11

OBECNÉ OBLASTI (RELEVANTNÍ PRO VŠECHNY VEŘEJNÉ PROVOZY)

Vstupní prostory v interiéru

Interiérová schodiště

Sanitární prostory (např. toalety, šatny a umývárny)

Přestávkové místnosti (např. odpočinková místnost, podnikové jídelny)

KUCHYNĚ RELEVANTNÍ PRO VŠECHNY VEŘEJNÉ PROVOZY

Čajové kuchyňky

Kuchyně k rozmrazování a ohřívání jídel

Kuchyně pro společné stravování (např.: školy, jesle a školky)

Gastronomické kuchyně

ZDRAVÍ A PÉČE

Lékařské ordinace a denní kliniky

Dezinfekční místnosti (mokré)

Fekální místnosti | infuzní místnosti | nečisté ošetřovací místnosti

Umývárny operačních sálů | sádrovny | sanitární místnosti | společné koupelny

Operační sály | oddělení s pokoji pro pacienty a chodbami

OBCHODNÍ PROSTORY

Lékárny | laboratoře | kadeřnické salony

Prodejny | místnosti pro zákazníky | prostory s pokladnami a balící prostory | přepážky

ŠKOLY A ŠKOLKY

Učebny, společné prostory

HOTELY A GASTRONOMIE

Jídelny, prostory pro hosty včetně obslužných a servisních chodeb

Protiskluzové přísady umožňují dosáhnou různých tříd protiskluznosti 
(R10 / R11) v souladu s požadavky profesních sdružení.

i



→ U elastických podlah je 

třeba se vyvarovat spár, 

jinak se může čisticí roztok, 

resp. dezinfekční roztok 

dostat pod podlahovou 

krytinu.

→ Spáry vedou k pronikání 

a růstu bakterií a odlupová-

ní podlahových krytin.

Informace ministerstev a zemských orgánů k TRBA 250

→ Utěsnění dvousložkovým 

PU lakem (PU Siegel, PU 

Anticolor, UV PU Siegel) 

po položení nové podlahy 

odpovídá hygienickým 

normám TRBA 250.

DR. SCHUTZ  
ZAJIŠŤUJE HYGIENICKÉ NORMY PODLE  

TRBA 250 TAKÉ PRO DESIGNOVÉ PODLAHY

HYGIENICKY BEZPEČNÝ



O 99,5 % MÉNĚ  
CHOROBOPLODNÝCH 
ZÁRODKŮ
díky hermeticky uzavřenému povrchu

Bez povrchové úpravy se do 

otevřených spár dostávají 

nečistoty a bakterie, které pak 

lze jen stěží odstranit čištěním.

Permanentní povrchové 

úpravy Dr. Schutz podlahu 

hermeticky uzavřou, takže 

choroboplodné zárodky na po-

vrchu lze snadno očistit  

a vydezinfikovat.

Choroboplodné zárodky přinášejí 

mnoho rizik, zejména v okolí 

nemocných a starších lidí.

Otevřené spáry jsou živnou pů-

dou pro choroboplodné zárodky, 

protože čisticí a dezinfekční pro-

středky nepronikají do hloubky.

i

Eurofins testing Report 19-1195-02

0,5% napadení bakteriemi

S povrchovou úpravou 

Dr. Schutz

100% napadení bakteriemi

Podlaha bez povrchové 

úpravy

POROVNÁNÍ NAPADENÍ BAKTERIEMI
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VÁŠ SPECIALISTA 
NA POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY PODLAH 
VÁM RÁD PORADÍ!

www.dema-dekor.cz


