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1 POPIS PRODUKTU 

 Šetrný základní čistič se silnou rozpouštěcí schopností a zároveň pro povrchy příjemnou nízkou alkalitou. 
Univerzální základní čistič pro všechny podlahy. Mimořádně vhodný pro: lakované dřevěné podlahy.   

 - Nízké pachové zatížení. 
- Žádný symbol nebezpečí. 
- Neobsahuje NTA nebo fosfáty. 
- pH 9,5 - 10 

 

2 POUŽITÍ 

 Před použitím vyzkoušet odolnost barev a materiálu povrchu na nenápadném místě. Navazující plochy dobře 
oblepit a chránit před potřísněním. Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. 
 
Doporučená koncentrace: při základním čištění použít neředěný až do koncentrace 1:5 s vodou, podle odolnosti 
ochranného filmu. Roztok nanést  sytě širokým plochým mopem na podlahu. Po max. 10 minutách působení 
ochranný nátěr uvolnit mechanicky kartáčem, Padmeister-systémem nebo jednokotoučovým strojem s vhodným 
padem nebo Grit kartáčem – doporučení: zelený pad nebo Grit kartáč zelený. Pracovat intenzivně, pomalu a 
důkladně. Čistící roztok nenechat během pracovního procesu na podlaze zaschnout, pracovat po úsecích. 
Rozpuštěné nečistoty ihned bezezbytku odstranit - vysát vysavačem na vodu. V případě potřeby proces zopakovat. 
Na závěr celou plochu důkladně zneutralizovat přemytím čistou vodou opět za pomoci Padmeister-systému nebo 
jednokotoučového stroje. Neutralizační roztok opět důkladně vysát a povrch nechat dokonale uschnout.   
Při základním čištění lakovaných dřevěných podlah redukovat přílišné působení vody na dřevěnou podlahu a 
zamezit tak zatékání a bobtnání.  
Výsledek čištění odborně posoudit. Nečistoty a staré ošetřovací prostředky musí být bezezbytku odstraněny. 
Ošetření nebo lakování provést až po dokonalém zaschnutí povrchu.  

 Upozornění: 
- Práce na krajích a rozích provádět optimálně pomocí Dr. Schutz Padmeister-systému. 
- Pro rychlý odvod vody a urychlení schnutí doporučujeme používat výkonný Dr. Schutz Ventilátor TG 1. 
- Při používání většího množství vody je nutné vyhodnotit odolnost celkového podahového systému vůči 

vodě. Například čištění podlahy položené na dřevotřískové desky může mít při netěsnosti dílců 
nepříjemné následky. 

- Při práci používat gumové rukavice a postarat se o dobré větrání prostoru. 
- Choulostivé povrchy (např. lakovaný nábytek, podlahové lišty, dveře apod.) nenamáčet roztokem. 

Podlahu nejprve překontrolovat na trhliny v laku a otevřené spáry. Kovové povrchy a přechodové profily 
před základním čištěním oblepit. 

- Dřevěné a korkové podlahy mohou v oblasti spojů nasávat vodu a bobtnáním změnit svůj tvar.  
 

3 SPOTŘEBA 

 Základní čištění: 10 m2 / litr neředěný až 50 m² / litr při ředění 1:5, při celkové dávce roztoku cca 100 ml/m2.   
Spotřeba se může v závislosti na skutečné situaci významně lišit. 
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4 SKLADOVÁNÍ 

 Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí. 

  

5 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: voda, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy 
LIMONENE CITRAL, rozpouštědla. 
GISCODE: GG20  
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů. 
CLP/GHS: žádné označení nutné. UFI: SQ31-N0ME-800X-2TH6. 
Další pokyny k označení a bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu.  
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat 
mimo dosah dětí. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

  

6 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
- Dbát na všechna upozornění v technické informaci „Základní čištění a příprava povrchů“. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na stránkách 
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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