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Intenzivní čistič na 
dřevo a korek 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 03.12.2019 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování  zbytků starých ochranných vrstev a polymerových disperzí z 
vodovzdorně uzavřených dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také pro intenzivní čištění olejovaných a 
voskovaných dřevěných nebo korkových podlah. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Lakované, olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy. 

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

3 POUŽITÍ 

 Choulostivé povrchy a přechodové lišty oblepte. Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. U lakovaných podlah 
naneste neředěný Intenzivní čistič na dřevo a korek širokým mopem na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". 
Nechejte asi 10 minut působit a pomocí ručního nářadí Padmeister s jemným bílým padem ochrannou vrstvu 
uvolněte. U větších ploch použijte jednokotoučový rotační stroj SRP 1 s bílým padem.  
Na olejovaných nebo voskovaných podlahách zřeďte Intenzivní čistič na dřevo a korek v poměru 1:1 až 1:3 (podle 
stupně znečištění povrchu) s vodou a čištění provádějte bez jakékoliv doby působení, tzn. bezprostředně po 
nanešení roztoku. Použít je možné opět jednokotoučový stroj SRP 1 nebo Floor Boy se zeleným padem nebo ruční 
nářadí Padmeister se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty okamžitě a zcela odstraňte vysavačem na vodu (např. 
Vysavač PS 27), vyjímečně mohou být použity suché savé hadry nebo mopy. Následně plochu přečistěte v čisté 
vodě namočeným, dobře vyždímaným hadrem. Zatížení povrchu vodou držet na co nejnižší úrovni, pracovat po 
úsecích. 

 Upozornění:  
- Plochu čistěte vždy po úsecích. Práce provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž jedna osoba uvolňuje 

nečistoty a druhá je ihned odsává nebo odstraňuje.  
- Choulostivé povrchy (např. lakovaný nábytek, lišty, dveře) nesmí přijít s čistícím přípravkem do styku. 

Zkontrolujte nejprve, zda nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Kovové plochy, přechodové profily 
apod. před prováděním základního čištění oblepte. 

- Dřevo a korek mohou v oblasti spojů nasávat vodu a tím změnit svoji formu (obzvlášť u nervozních dřevin, jako 
např. buk).  

- Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných 
skvrn. Proto bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu 
mokrou.  

 

4 SPOTŘEBA 

 Intenzivní čištění lakovaných povrchů 
10-15 litrů na 100 m2 (neředěný) 
 

Intenzivní čištění olejovaných a voskovaných povrchů 
3 - 5 litrů na 100 m2 (ředění 1:1 až 1:3) 
 

5 SKLADOVÁNÍ 

http://www.dr-schutz.cz/
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 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. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.    
Giscode: GG 0 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
pH: cca 7,5 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí dle zvláštního předpisu 144, Kap. 3.3 ADR. 
CLP: GHS02.  Pozor. H226 Hořlavá kapalina a páry. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte 
obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah 
/ obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do 
domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Pokud nebude možné staré nebo převrstvené ochranné nátěry tímto produktem odstranit, je možné použít také 
mnohem silnější produkty Základní čistící přípravek R nebo dokonce Turbo základní čistič. Tyto produkty jsou 
ovšem vhodné pouze pro zkušené realizátory. Ve vyjimečných případech může dojít k naleptání povrchu laku nebo 
k zabarvení dřeviny! 

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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