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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
ZÁKLADNÍ ČISTIČE
Základní čistící přípravek R pro všechny elastické podlahy
Objednací číslo

0617075007
0617000590
0617001090

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

750 ml
5l
10 l

6

dle použití

9,5–102

Stupeň lesku

Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce.
Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Je univerzálně
použitelný pro všechny elastické podlahy. Vydatnost balení 750 ml: 7,5 m2 neředěný až 75 m2 při ředění 1:10. Vydatnost balení 5 litrů: 50 m2
neředěný až 500 m2 při ředění 1:10. Vydatnost balení 10 litrů: 100 m2 neředěný až 1000 m2 při ředění 1:10.

Turbo základní čistič
Objednací číslo.

0971001090

Obsah

Počet ks – balení

10 l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

dle použití

9,5–102

Stupeň lesku

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze,
polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení.
Pro profesionální použití v objektu na PVC, Polyolefin a kaučuk (gumu). Vydatnost balení 10 litrů: 100 m2 neředěný až 500 m2 při ředění 1:5.

Profi základní čistič
Objednací číslo

0970000590

Obsah

5l

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

dle použití

14

Stupeň lesku

Silný základní čistič s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků
a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití. Vydatnost balení 5 litrů: 33 m2 neředěný
až 300 m2 při ředění 1:5.

→ doporučené nářadí: viz matrice „Bezpečná příprava povrchu podlahy“ → strana 45

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU
PU NEO neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty
Objednací číslo

+

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

extramat
5032000590
5032000190

5 l + 500 ml
0,9 l + 90 ml

55 m²
10 m²

5 l + 500 ml
0,9 l + 90 ml

55 m²
10 m²

mat
5031000590
5031000190

pH-hodnota

Stupeň lesku

8,3

5–7

8,3

10–15

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje
rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje izokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči
bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém
(1× 100 ml/m2) nebo dvouvrstvý systém (2× 50 ml/m2). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní
žloutnutí. Protiskluzná třída R9 (**). Označen symbolem Modrý anděl. Všechny ocenění a certifikáty najdete na našich webových stránkách.

PU Siegel
Objednací číslo

+

ultramat
5054000590
5054000190

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

5 l + 500 ml
0,9 l + 90 ml

55 m2
10 m2

5 l + 500 ml
0,9 l + 90 ml

55 m2
10 m2

5 l + 500 ml
0,9 l + 90 ml

55 m2
10 m2

5 l + 500 ml

55 m2

extramat
5052000590
5052000190
mat
5050000590
5050000190
lesk
5053000590

pH-hodnota

Stupeň lesku

8,3

<4

8,3

5– 7

8,5

10 –15

8,5

70–85

Původní český název: PU ochranná vrstva. Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Redukuje
přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná
jako jednovrstvý systém (1× 100 ml/m2) nebo dvouvrstvý systém (2× 50 ml/m2). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných
částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testován dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise
(EMICODE: EC1 Plus). Protiskluzná třída R9 (**). Pouze pro profesionální použití.

PU Anticolor
Objednací číslo

+

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

extramat
4172000690
4172000190

5 l + 2× 500 ml
0,9 l + 2× 90 ml

60 m²
11 m²

5 l + 2× 500 ml
0,9 l + 2× 90 ml

60 m²
11 m²

mat
4170000690
4170000190
hedvábný lesk
4100002590

2 l + 500 ml

2

pH-hodnota

Stupeň lesku

8

6– 8

8

10 – 20

8

40– 60

25 m²

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným
chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně lesklou verzi
produktu). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost,
jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2). Protiskluzná třída R9 (**). Pouze pro profesionální použití.
→ doporučené nářadí pro všechny laky: Lakovací váleček Aquatop, Držák válečku s košem
** testovány byly stupně lesku PU Siegel mat a PU Anticolor extramat
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY KE VŠEM 2K-POLYURETANOVÝM LAKŮM
R11 Antislip Add
Objednací číslo

Obsah

4000044005

440 g

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

110 m²

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro laky eukula strato. Díky této povrchové struktuře se významně
zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro
mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

R10 Antislip Add
Objednací číslo

4002050024

Obsah

Počet ks – balení

500 ml

Vystačí na cca*

pH-hodnota

110 m²

8,2

Stupeň lesku

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi a pro laky eukula strato v posledním
nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.

Duro Plus L Add
Objednací číslo

Obsah

4301000150

Počet ks – balení

1l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

110 m²

8,5

Stupeň lesku

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty 2K laků Dr. Schutz a všechny 2K
eukula strato laky. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.

Decelerator Add
Objednací číslo

0113025025

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml

pH-hodnota

Stupeň lesku

5 l laku

Tekutá přísada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty laků Dr. Schutz a eukula strato laky. Doporučené dávkování 1:20 (5%).

PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ

Primer pro minerální cementové podlahy
Objednací číslo

2001000590

Obsah

5l

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

60–80 m²

8,5

Stupeň lesku

Penetrace na vodní bázi pro laboratoří Dr. Schutz povolené savé minerální podklady na cementové bázi (***) před finálním lakováním
produktem Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost,
stejnoměrná optika, jednoduché použití.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
*** Pouze na laboratoří Dr. Schutz Group testované a povolené minerální stěrky.
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ
Lino Primer
+

Objednací číslo

2000000205

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

2 l + 90 ml

2

70 m²

8,2

Stupeň lesku

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá
nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K PU laky nebo Dr. Schutz Tvrdé
ochranné vrstvy. Pouze pro profesionální použití.

Super Bond
Objednací číslo

0301000505

Obsah

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

200–250 m²

10

Stupeň lesku

Aktivační penetrace pro izokyanátové reaktivní PU laky (PU Siegel, PU Anticolor, PU Color) před aplikací na nesavé silikátové podklady,
jako jsou keramické dlaždice, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film.
Pouze pro profesionální použití.

OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE
Secura tvrdá ochranná vrstva
Objednací číslo

2650000590
2650001090

Obsah

Počet ks – balení

5l
10 l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

100 m²
200 m²

8,5

Linoleum 7–10
PVC 12–18

Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah.
Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného
nátěru metodou High-Speed. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

SG Lesk tvrdá ochranná vrstva
Objednací číslo

2550000590
2550001090

Obsah

Počet ks – balení

5l
10 l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

100 m²
200 m²

8,5

70–80

Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah.
Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci
ochranného nátěru metodou High-Speed.

Medica tvrdá ochranná vrstva
Objednací číslo

2950000590

Obsah

5l

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

100 m²

74,41

65–75

Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým
preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi
zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE
Mat 3000PU
Objednací číslo

2617075007
2617000590

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

750 ml
5l

6

15 m²
100 m²

7,81

10–15

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro
domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje
běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled. Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní
podlahy.

Lesk 3000PU
Objednací číslo

2002075007
2002000590

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

750 ml
5l

6

15 m²
100 m²

7,8

45–65

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu.
Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot
a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

PRODUKTKY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE
PU čistič
Objednací číslo

0715075007
0715000590
0715001090

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

750 ml
5l
10 l

6

750 m²
5.000 m²
10.000 m²

9,5

Stupeň lesku

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz
PU lakem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů. Čištění bez tvorby zbytkového
ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

Spraymax
Objednací číslo

1140000150

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

1l

5

50 m²

7,5

Stupeň lesku

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším
sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání.
Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí.
Upozornění: Spray Mop najdete na straně 40.

PVC-Designboden Pflegeset
Objednací číslo

0726075005

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

9

Sada se skládá ze 750 ml produktu PU čistič pro běžné denní čištění, 750 ml produktu Mat-3000PU pro oživení opotřebených povrchů, bílého
ručního padu pro odstraňování rýh od podpatků a návodu na ošetřování a čištění dle DIN 18365.

Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
PRODUKTKY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE
R 1000 čistící přípravek
Objednací číslo

0017075007
0017000590
0017001090

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

750 ml
5l
10 l

6

750 m²
5.000 m²
10.000 m²

9,5

Stupeň lesku

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích
komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných
koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající
vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní
podlahy.

Dezinfekční prostředek koncentrát
Objednací číslo

4685000507

Obsah

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

v závislosti na použité koncentraci

10

Stupeň lesku

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní,
fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou
aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic VAH. Schválen Ministerstvem
zdravotnictví ČR.

ESD Floor Cleaner
Objednací číslo

5091001000

Obsah

Počet ks – balení

10 l

Vystačí na cca*

pH-hodnota

10.000 m²

9,5

Stupeň lesku

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým
Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů, čištění beze
šmouh.

Aktivní čistící přípravek R 280
Objednací číslo

0217075007
0217000590

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

40 m²
250 m²

9,3

Stupeň lesku

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak
v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící
a emulzní vlastnosti.
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PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY
SPECIÁLNÍ PRODUKTKY – ODSTRAŇOVAČE SKVRN
Elatex univerzální odstraňovač skvrn
Objednací číslo

1320020007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

200 ml

6

dle použití

2,5

Stupeň lesku

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola,
ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také
účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů).

Scratch Fix Floor Repair Set
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

3

dle použití

37,95

56,30

0601000450

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci
jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle
optiky moderních designových podlah.

Handball Harzentferner
Objednací číslo

0109002524

Novinka – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené

Obsah

Počet ks – balení

2,5 l

2

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

34,73

55,00

Návody na ošetřování a čištění, technické prováděcí informace najdete na našich webových stránkách
www.floorcolor.cz, www.dr-schutz.com.

www.dema-dekor.cz,

Produkty a množství, které potřebujete pro základní čištění, neutralizaci, ochranné nátěry elastických podlah najdete na naší
kalkulačce spotřeb
dr-schutz.com/verbrauchsrechner

SERVICE

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.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

FLOOR REMAKE – BAREVNÁ RENOVACE OPOTŘEBENÝCH PODLAH

PU Color
výroba vždy na zakázku

+

Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

5,5 kg + 500 ml
1 kg + 90 ml

pH-hodnota

Stupeň lesku

8,5

Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný
ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl
pevných částic. Pouze pro profesionální použití. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL K5, NCS, Pantone, Sikkens 4041 /s výjimkou
světélkujících a metalických barev/, možná je také výroba na základě předloženého vzorku. Další informace ve speciálním ceníku. Pouze pro
odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy. Pouze pro profesionální použití.

Fólie & Šablony
výroba vždy na zakázku
Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory,
loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů,
hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech.
Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Siegel/PU Color.

Čipsy
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

1 kg
100 g
Barevné čipsy pro čipsování nátěru PU Color. V nabídce jsou dvě velikosti (1 mm a 3 mm) a mnoho standardních, zvláštních a fluorescenčních
barev.
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PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY
Chipper Pro
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000506000
Velké plochy načipsuje ve velmi krátkém čase – elektrický čipsovací stroj, který díky nové HVLP technice umožňuje rychlé, efektivní a rovnoměrné
čipsování také velkých ploch.

Dekorační razítko
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000925200
Ruční dekorační razítko (kostka) s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace krajů a malých ploch ve spojení s barevným lakem PU Color.
Velikost: 15×15 cm.

Dekorační váleček
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000925100
Rozetový váleček s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm, s držákem.

→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

SPORT COLOR SYSTÉM – BAREVNÁ RENOVACE SPORTOVNÍCH PODLAH

PU LINE COLOR
+

Popis

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR

YELLOW RAL 1012
WHITE RAL 1013
ORANGE RAL 2000
RED RAL 3000
BLUE RAL 5010
LIGHT BLUE RAL 5012
GREEN RAL 6016
LIGHT GREEN RAL 6018
BLACK RAL 9005

Objednací číslo

Obsah

5001101290
5001101390
5001200090
5001300090
5001501090
5001501290
5001601690
5001601890
5001900590

1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť.
Má redukováno podtékání pod lepící pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY
PU FIELD COLOR
+

Popis

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD

COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR

YELLOW RAL 1012
WHITE RAL 1013
ORANGE RAL 2000
RED RAL 3000
BLUE RAL 5010
LIGHT BLUE RAL 5012
GREEN RAL 6016
LIGHT GREEN RAL 6018
BLACK RAL 9005

Objednací číslo

Obsah

5005101250
5005101350
5005200050
5005300050
5005501050
5005501250
5005601650
5005601850
5005900550

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování
sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.

Floor Sport Liner
Objednací číslo

Novinka – lajnovací stroj
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000000900
Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na
podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.

→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

PRER&REPAIR SYSTÉM – OPRAVA PODLAH / VYLÉVÁNÍ A TVORBA PODLAH

PU Filler Rapid

Novinka

Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

8000537324
8000537424

150 g
150 g

10
1

dle velikosti defektů

pH-hodnota

Stupeň lesku

Speciální 2-komponentní polyuretanový tmel použitelný na všech podlahovinách, které budou renovovány Dr. Schutz floor remake systémem
– linoleum, epoxi a PU lité podlahy, kaučuk, PVC atd. Díky své vynikající přilnavosti může být PU Filler Rapid použit také jako lepidlo. PU Filler
Rapid je použitelný pouze pod barevné nátěry. Maximální velikost opravovaného místa 10×10 cm.

EP Prime
Objednací číslo

2004000590
2004004924

Novinka
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

19,7 kg + 5,3 kg
3,86 kg + 1,04 kg

(výroba na
zakázku)

2K-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice. Pro přípravu podkladu jako uzavírací, plnící a přilnavostní penetrace na pevný beton, dlažbu
a stěrku před aplikací PU Flow nebo PU Color. Pouze pro profesionální použití.
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PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY
EP Prime Add

Novinka

Objednací číslo

Obsah

2006000324
2006060024

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

3l
600 ml

Systémové ředidlo. Pro ředění EP Prime před aplikací válečkem.

PU Flow

Novinka

Objednací číslo

2003000590
2003004924

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

20,5 kg + 4,5 kg
4,02 kg + 0,88 kg

(výroba na zakázku)

2K-PU litá hmota na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vytvoření rovné a hladké plochy před aplikací barevného laku PU Color. Pro sanaci
podlahovin pevně spojených s podkladem, jako např. beton, minerální cementové podlahy, keramická dlažba, linoleum, PVC, kaučuk. Pouze
pro profesionální použití.

PU Flow barevné

Novinka | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

20,5 kg + 4,5 kg
Pigmentovaná varianta PU Flow. Pouze pro profesionální použití.

PU Flow Flex Add
Objednací číslo

4004000124

Novinka
Obsah

Počet ks – balení

1 kg

Další zvýšení elasticity PU Flow. Pro použití na mimořádně pružných podkladech. Zvyšuje komfort při chůzi.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

UV 2K–PU SIEGEL SYSTÉM
– PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU

UV PU Siegel
Objednací číslo

Obsah

extramat
5072000525

5 l + 500 ml

mat
5069000525

5 l + 500 ml

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

7,8

<10

7,8

15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je
podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.
Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!

FLOORMATE UV3000
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000010300
Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

FLOORMATE UV600
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000010400
Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

Chcete se dozvědět víc o účinnosti nebo aplikaci našich produktů?
Chcete se přesvědčit a mít jistotu?
V krátkých klipech vám ukážeme, jak se produkty používají, jak jsou účinné
a jaké výhody vám přinesou.Ukázky realizací najdete na našich youtube
kanálech:

yuotube.com/drschutz
yuotube.com/floorcolor
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PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

→ ZAVOLEJTE NÁM!
PORADÍME VÁM!

ESD SYSTÉMY – PRO OCHRANU A OBNOVU VODIVÝCH PODLAH

ESD Hicon Prime
Objednací číslo

5309000501
5309004624

Novinka
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

5,5 kg + 18 kg
1,08 kg + 3,55 kg

Epoxidová penetrace na vodní bázi – s vysokou vodivostí. Modifikace nevodivých podkladů na vodivé před aplikací vodivých laků Dr. Schutz
ESD Color Base. Pro podlahoviny s vysokými požadavky na disipativní vlastnosti. Vhodný pro minerální cementové podlahy, beton, potěry,
dlažbu a elastické podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk).

ESD Color Base
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

5,5 kg + 500 ml
1 kg + 90 ml

+

pH-hodnota

Stupeň lesku

8

Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro
renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem
EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá
odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

ESD Base Coat mat
+

Objednací číslo

5300000525

Obsah

5 kg + 500 ml

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci
vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1,
ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti
bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

ESD Top Coat mat
Objednací číslo

+

5302000525
5302000125

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8

15–20

5 kg + 500 ml
1,1 kg + 90 ml

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu mechanicky zatěžovaných podlah. Splňuje požadavky norem
EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry
ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje
běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro
vyškolené a certifikované realizátory!

ESD Medicoat mat
+

Objednací číslo

5304000525

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8

15–20

5 kg + 2× 500 ml

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu chemicky zatěžovaných podlah. Velmi husté zesíťování
pro zvýšenou odolnost proti barevným chemikáliím. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1,
ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako
jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající
elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!

Krabice pro odvod výboje
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000540000
Zásuvka uzemňovacího vodiče připravená k instalaci včetně 2 m samolepicí měděné pásky, měřicího bodu a připojovacího kabelu, aby se vytvořil
potřebný výbojový bod pro disipativní Dr. Schutz ESD povrchy.

EFM 8120 – měřící přístroj
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000010500
Měřící přístroj pro stanovení úrovně náboje při chůzi podle DIN EN 61340-4-5. Pouze pro vyškolené uživatele.

EP-STATEST-FLOOR – měřící přístroj
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

8000010600
Měřící přístroj pro stanovení vodivosti podle DIN EN 61340-4-1. Pouze pro vyškolené uživatele.
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PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE
PŘEDČISTIČE A HLAVNÍ ČISTIČE
Fresh Up 2v1

pohlcovač pachů a intenzivní čistič

Objednací číslo

1230050007
1230000590

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

500 ml
5l

6

20 m²
200 m²

8,5

Stupeň lesku

Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští
nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.

Carpetlife Granulát
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

1050000150
1050001055

1 kg
10 kg

10

15 m²
150 m²

5,5

Stupeň lesku

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být
kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky
optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.

Koncentrát na koberce
Objednací číslo

1482075007
1482000507

vhodný i pro vlnu

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

750 ml
5l

6

50 m²
350 m²

7,3

Stupeň lesku

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů.
S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

Teppichboden Reinigungsset
Objednací číslo

Obsah

1480075005

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

Stupeň lesku

9

Všechno pro úspěšné čištění a ošetření koberce. 100 ml Fleck&Weg pro odstranění vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze
syntetických vláken, 750 ml Koncentrát na koberce pro hloubkové čištění koberců ze syntetických vláken a z vlny a 500 ml Baygard ochrana
koberce pro impregnaci koberce po čištění.

FLECKENENTFERNER

Fleck & Weg
Objednací číslo

1540010062
1540040007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

pH-hodnota

100 ml
400 ml

12
6

dle použití

2,2

Stupeň lesku

Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem
také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění.
Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

ODSTRAŇOVAČE SKVRN
Fleck & Weg hadřík
Objednací číslo

Obsah

1540700107

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

50

dle použití

pH-hodnota

Stupeň lesku

Odstraňovač skvrn bez tenzidů ve formě napuštěného hadříku. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických
vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám
v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

Fleckenspray R
Objednací číslo

1301020007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

200 ml

12

dle použití

PH-hodnota

Stupeň lesku

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt,
lepidla, barvy, pryskyřice apod.

Fleck Weg Set
Objednací číslo

1302020000

Novinka
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

Set

12

dle použití

PH-hodnota

Stupeň lesku

Set se skládá ze 100 ml produktu Fleck & Weg pro odstraňování vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetického vlákna,
200 ml produktu Fleckenspray R pro odstranění odolných skvrn, hadříku z mikrovlákna a tabulky odstraňování skvrn s návodem.

IMPREGNACE

Baygard ochrana koberce
Objednací číslo

1505050007
1505000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

500 ml
5l

6

20 m²
200 m²

6,5

Stupeň lesku

Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Je vhodná
také pro vlněné koberce.

Fleckschutz
Objednací číslo

1601040007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

400 ml

6

10 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži
a textilie, koberce nebo sedací soupravy.
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PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE
IMPREGNACE
Antistatikum R
Objednací číslo

1401040007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

400 ml

6

10 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Stupeň lesku

Omezuje, popř. zabraňuje vzniku statické elektřiny (minivýboje).

PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ VLÁKNA A KOBERCE

Koncentrát na koberce
Objednací číslo

1482075007
1482000507

vhodný i pro vlnu

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

50 m²
350 m²

7,3

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů.
S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

Alibaba

pro přírodní vlákna

Objednací číslo

1330020007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

200 ml

6

dle použití

5,5

Stupeň lesku

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken.
Vhodný také pro orientální koberce.

Suchá pěna pro přírodní vlákna
Objednací číslo

1012040007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

400 ml

6

10 m²

>8

Stupeň lesku

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost, např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních
tapetách a pelmetech.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT
Lesk na parkety a korek
Objednací číslo

2012075007
2012000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

750 ml
5l

6

30 m²
200 m²

7,8

45–65

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem,
starým parketám a korku dodá opět nový lesk.

Mat na parkety a korek
Objednací číslo

2172075007
2172000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

750 ml
5l

6

30 m²
200 m²

7,8

11–21

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem,
starým parketám a korku dodá opět nový matný vzhled.

Čistič na parkety a korek
Objednací číslo

2112075007
2112000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

750 m²
5.000 m²

9,3

Stupeň lesku

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný
pro čištění sportovních podlah.

Intenzivní čistič na dřevo a korek
Objednací číslo

2120075007
2120000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

5 m²
35 m²

7,5

Stupeň lesku

neředěný

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových
podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.
Lakované parkety a korek

Olejované parkety a korek

Laminátové podlahy
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PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT
H2 Oil
Objednací číslo

2140075007
2140000505

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

30 m²
200 m²

6

Stupeň lesku

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi
snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane
kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.

H2 Oil bílý
Objednací číslo

2141075007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml

6

30 m²

6

Stupeň lesku

Doběla pigmentovaný (vysoce koncentrovaný) přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H2Oil.

Mýdlo na dřevo
Objednací číslo

0180075007
0180000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

375 m²
2.500 m²

7,5

Stupeň lesku

Čistí olejované a olejovo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné
pH-hodnotě.

Mýdlo na dřevo bílé
Objednací číslo

0181075007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml

6

375 m²

7,5

Stupeň lesku

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního
čištění.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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WE CARE ABOUT FLOORS.

PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT
Ošetřovací sada pro olejované dřevěné a korkové podlahy
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

0180214005

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

6

Perfektní startovací set pro konečné spotřebitele k nově položeným podlahám. Skládá se z 2× 750 ml produktu Mýdlo na dřevo, 750 ml produktu
H2 Oil, čistícího nářadí Padmeister se zeleným ručním padem a Refresher padem. Vložený je také návod na ošetřování a čištění dle DIN 18356
Parketářské práce.

Přípravek na čištění laminátu
Objednací číslo

2210075007
2210000507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

750 m²
5.000 m²

7,5

Stupeň lesku

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny
Click-lamináty.

Přípravek na impregnaci spár
Objednací číslo

2260025007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml

8

20–50 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti
spojů.

Elatex

univerzální odstraňovač skvrn

Objednací číslo

1320020007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

200 ml

6

dle použití

2,5

Stupeň lesku

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola,
ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také
účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů).

Spraymax
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

1l

5

50 m²

7,5

1140000150

Stupeň lesku

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším
sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání.
Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění:
Spray Mop najdete na straně 40.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.
Lakované parkety a korek

Olejované parkety a korek

Laminátové podlahy
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PRODUKTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
Terasový olej
Objednací číslo

1064000105
1064002505

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

1l
2,5 l

4
2

10 m²
25 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Světlý nepigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Vynikající nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti
přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva popř. WPC bude opticky
zvýrazněna. Protiskluznost R10.

Bangkirai olej
Objednací číslo

1063000105
1063002505

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

1l
2,5 l

4
2

10 m²
25 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Tmavý transparentně pigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Dobrá nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno
proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Vysoká UV-ochrana díky pigmentaci. Zdůrazní strukturu dřeva
a jeho žilkování.

Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen
Objednací číslo

2165075007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml

6

25 m²

7,5

Stupeň lesku

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.

Odstraňovač povlaku
Objednací číslo

2150002507

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

2,5 l

4

13 m²

2,3

Stupeň lesku

Odšeďovač dřeva - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin v exteriéru. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje
všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva. Je vhodný také pro odstraňování skvrn v interiéru, které
vznikly působením kovu.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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PRODUKTY PRO KÁMEN A DLAŽBU
Péče o kámen
Objednací číslo

0317075007
0317001007

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
10 l

6

750 m²
10.000 m²

9,5

Stupeň lesku

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží
hedvábně matný lesk.

Inolit aktivní prášek
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

1 kg

10

10–20 m²

3210000127

PH-hodnota

Stupeň lesku

Základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové
a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

PRODUKTY PRO HEZKÉ BYDLENÍ
Univerzální čistič K
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

0817075007

750 ml

6

v závislosti na
ředění a nečištění

9,3

0817000566

5l

Stupeň lesku

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie,
zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.

Textil Frisch
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

750 ml
5l

6

15 použití
56 použití

8

750 ml
5l

6

15 použití
56 použití

8

Stupeň lesku

Color
2411075005
2411000505
Bílý
2511075005
2511000505

DUO-aktivní prací tekutý prostředek pro šetrné čištění barevných a bílých záclon a ložního prádla. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně
odstraněny. Vnáší svěží vůni do místnosti, zachovává splývavost a hebkost materiálu. Již při 30–40°C plná prací síla. Textil Frisch Color chrání
barvy. Textil Frisch Bílý se postará o svítivou bělost.
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Značka pro parkety a korek
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STRATO – SYSTÉM LAKŮ NA VODNÍ BÁZI
STRATO – TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY
strato fill 101
Objednací číslo

0193000590
0193000190

Obsah

Počet ks – balení

5l
1l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

100 m²
20 m²

7,5

Stupeň lesku

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnící schopnost, žádné tmavé
zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.

strato 110
parketový práškový tmel v odstínu dubu
Objednací číslo

0194000500

Obsah

Počet ks – balení

5 kg

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

100–150 m²

Dřevný tmel v prášku na bázi sádry pro smíchání s vodou. Neobsahuje rozpouštědla, je připravený a zabarvený pro použití (dub). Vysoká
plnivost, bez nutnosti přidávání brusného prachu. Výroba na zakázku.

strato classic prime 200
Objednací číslo

0101000590

Obsah

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

30–40 m²

7,5

Stupeň lesku

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční
klížení, vhodný pro podlahové topení.

strato intensive prime 201
Objednací číslo

0099000524

Obsah

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

30–40 m²

4,5

Stupeň lesku

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevinách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové
podlahy vhodný pro všechny obvyklé dřeviny. Mimořádně vhodný pro základní lakování tropických dřevin. Redukuje boční klížení, vhodný pro
podlahové topení. Použitelný pod povolené strato-laky easy 30×, professional 31×, perform 46×.

euku oil 1 FS
Objednací číslo

0166002590
0166000190

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

50–80 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Silně zvýrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace s tvrdidlem euku master FS (více na str. 33). Přelakovatelný všemi 2K strato
laky na vodní bázi. Jako 2K-varianta pouze pro profesionální použití.

strato trowel prime 220
Objednací číslo

0108000500

Obsah

5l

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

100 m²

7,6

Stupeň lesku

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Použitelný jako základní lak pro špachtlování surového dřeva a také pro
přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, efektivně zvyšuje plnivost následných
finálních nátěrů.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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STRATO – SYSTÉM LAKŮ NA VODNÍ BÁZI
STRATO – TMELY A ZÁKLADNÍ LAKY
strato amber prime add
Objednací číslo

0119050024

Obsah

Počet ks – balení

500 ml

Vystačí na cca*

PH-hodnota

40 m²

7,8

40 m²

7,2

Stupeň lesku

strato frost prime add
0123050024

500 ml

Pigmentované přísady pro základní lakování surového vybroušeného dřeva a korku. Podle požadované intenzity je použití možné do všech
dalších vrstev, tím rozšíření možností použití strato laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pro všechny laky stratosérie. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.
strato amber prime add – medové zabarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub).
strato frost prime add – zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dřevin.

STRATO – 1K LAKY NA VODNÍ BÁZI

strato easy 301 hedvábně matný
Objednací číslo

Obsah

0129001090

strato easy 302

Počet ks – balení

10 l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

30 m²

7,5

40–50

30 m²

7,5

15–25

matný

0128001090

10 l

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím
chemikáliím.

strato professional 311
Objednací číslo

hedvábně matný

Obsah

0138001090
0138000590

Počet ks – balení

10 l
5l

strato professional 312
0139001090
0139000590

0149000590

PH-hodnota

Stupeň lesku

80 m²
40 m²

7,5

35–45

80 m²
40 m²

7,5

15–25

40 m²

7,5

<10

matný

10 l
5l

strato professional 313

Vystačí na cca*

ultramatný

5l

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel,
bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

strato premium 371
Objednací číslo

Obsah

0126000590

strato premium 372
0127000590

hedvábně matný

5l

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

40 m²

8

35–45

40 m²

8

15–25

matný
5l

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez
rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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STRATO – 2K LAKY NA VODNÍ BÁZI
strato perform 461

hedvábně matný

Objednací číslo

Obsah

0274000590

5 l + 500 ml

strato perform 462
0275000590

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

16 m²

7,5

30–40

16 m²

7,5

15–25

matný

5 l + 500 ml

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování,
bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není choulostivý na stopy po podpatcích. Pouze pro profesionální použití.

strato extreme 470
Objednací číslo

0297000590

Obsah

0299000590

PH-hodnota

Stupeň lesku

16 m²

7,5

>70

16 m²

7,5

40–50

16 m²

7,5

15–25

16 m²

7,5

<10

matt

5 l + 500 ml

strato extreme 473

Vystačí na cca*

seidenmatt

5 l + 500 ml

strato extreme 472
0298000590

Počet ks – balení

5 l + 500 ml

strato extreme 471
0296000590

lesklý

ultramatt

5 l + 500 ml

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně
vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí. Pouze pro profesionální použití.

strato nature 484
Objednací číslo

0262000590

Obsah

Počet ks – balení

5 l + 500 ml

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

16 m²

7,5

<10

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního
laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost - pro silné zatížení, lehké zpracování. Pouze pro profesionální použití.

strato UV protect add
Objednací číslo

0080050024

Obsah

500 ml

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

40 m2

Systémová přísada pro všechny strato laky. Chrání materiály proti UV záření a zabraňuje tím žloutnutí dřeva. Doporučena a ideální pro
světlé dřeviny.

→ Dr. Schutz doplňkové produkty jako možné přísady do strato laků na vodní bázi najdete na straně 6.
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STRATO – SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

LAKOVÁ STAVBA
SE ZÁKLADNÍM LAKEM

PŘÍMÉ LAKOVÁNÍ
BEZ ZÁKLADNÍHO LAKU

OLEJOVO-LAKOVÁ
STAVBA

1

strato fill 101

strato fill 101

strato fill 101

60 min. =

60 min. =

60 min. =

2

strato prime

strato 3XX | 4XX

euku oil 1 FS & euku master FS

3

strato 3XX | 4XX

4

strato 3XX | 4XX

strato 3XX | 4XX

strato 4XX

6 hod. =

6 hod. =

6 hod. =

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 7 DNECH

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 7 DNECH

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 7 DNECH

3 hod.

3 hod.

strato 3XX | 4XX

6 hod. =

6 hod. =

REFERENCE
STRATO
Ochrana dřevěných a korkových
podlah. Made in Germany, na
celém světě jsme doma.

30

24 hod.

strato 4XX
6 hod. =

WE CARE ABOUT FLOORS.

PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

UV 2K-PU SIEGEL SYSTÉM – PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU

UV PU Siegel
Objednací číslo

Obsah

extramat
5072000525

5 l + 500 ml

mat
5069000525

5 l + 500 ml

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

7,8

<10

7,8

15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je
podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.
Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!

FLOORMATE UV3000
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

8000010300
Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

HANDMATE UV600
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

8000010400
Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

SPORT COLOR SYSTÉM – BAREVNÁ RENOVACE SPORTOVNÍCH PODLAH

PU LINE COLOR
Popis

+

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE
LINE

COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR

YELLOW RAL 1012
WHITE RAL 1013
ORANGE RAL 2000
RED RAL 3000
BLUE RAL 5010
LIGHT BLUE RAL 5012
GREEN RAL 6016
LIGHT GREEN RAL 6018
BLACK RAL 9005

Objednací číslo

Obsah

5001101290
5001101390
5001200090
5001300090
5001501090
5001501290
5001601690
5001601890
5001900590

1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť.
Má redukováno podtékání pod lepící pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.

PU FIELD COLOR
+

Popis

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD
FIELD

COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR

YELLOW RAL 1012
WHITE RAL 1013
ORANGE RAL 2000
RED RAL 3000
BLUE RAL 5010
LIGHT BLUE RAL 5012
GREEN RAL 6016
LIGHT GREEN RAL 6018
BLACK RAL 9005

Objednací číslo

Obsah

5005101250
5005101350
5005200050
5005300050
5005501050
5005501250
5005601650
5005601850
5005900550

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování
sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.

Floor Sport Liner
Objednací číslo

Novinka – lajnovací stroj
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

8000000900
Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací
na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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EUKULA – SYSTÉM OLEJŮ
IMPREGNAČNÍ OLEJE

euku oil 1 FS
Objednací číslo

0166002590
0166000190

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

50–80 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla,
lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master FS přelakovatelný
povolenými strato-laky.

euku oil 2 plus FS
Objednací číslo

0167002590
0167000190

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

50–80 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah, na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel.
Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu. 2-komponentní varianta pouze pro
profesionální použití.

euku master FS
Objednací číslo

0154025000
0154010000

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml
100 ml

2
4

50–80 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Preis/Liter € zzgl.MwSt.

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje
rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními
oleji 1:10. Pouze pro profesionální použití.

euku color oil FS
Produkt

Sníh
Sníh
Pinie
Pinie
Třešeň
Třešeň
Červený
Červený
Káva
Káva
Lískový ořech
Lískový ořech
Mahagon
Mahagon
Eben
Eben
Světle šedý
Světle šedý
Černý
Černý

Objednací číslo

Obsah

Vystačí na cca*

PH-hodnota

0169000100
0169800100
0169001500
0169801500
0169001600
0169801600
0169001700
0169801700
0169001800
0169801800
0169001900
0169801900
0169002000
0169802000
0169002100
0169802100
0169002200
0169802200
0169002300
0169802300

1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml
1l
100 ml

20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²

20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²
20–30 m²
2–3 m²

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter
a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými 2K strato laky.
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LOUHY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY
euku classic lye conditioner
Objednací číslo

0251000124

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

1l

4

10–12 m²

13

Stupeň lesku

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva,
snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

euku oak antique conditioner
Objednací číslo

0252000124

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

1l

4

10–12 m²

11

Stupeň lesku

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití,
stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

euku oak iron conditioner
Objednací číslo

0253000124

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

1l

4

10–12 m²

11

Stupeň lesku

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný vyuzení, lehké použití,
neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
euku premium hardwaxoil+
Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

mat
0153002590
0153000150

2,5 l
1l

2
4

25 m²
10 m²

extramat
0152002590
0152000150

2,5 l
1l

2
4

25 m²
10 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

15–20

<10

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný.
Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón.
V případné kombinaci s přísadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřevo“. Ideální kombinací je přidání
reaktivního tvrdidla euku master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta
pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady R10 Antislip Add.

euku master FS
Objednací číslo

0154025000
0154010000

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml
100 ml

2
4

25 m²
10 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří v kombinaci s euku premium hardwaxoil+ 2-komponentní tvrdý voskový olej s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje
rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání 1:10. Pouze pro
profesionální použití.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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TVRDÉ VOSKOVÉ OLEJE A DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
euku premium antislip R10 add
Objednací číslo

Obsah

0259025000

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml

PH-hodnota

Stupeň lesku

50 m²

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Strukturotvorná přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát
pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.

euku premium nature add
Objednací číslo

Obsah

0258025000

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

250 ml

PH-hodnota

Stupeň lesku

50 m²

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Přísada redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“.
Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

PRODUKTY NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL (DBÁT PROSÍM TRGS 617)
H 99 A

pojivo pro dřevný tmel

Objednací číslo

Obsah

0090001000

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

10 l

PH-hodnota

Stupeň lesku

200 m²

Pojivo pro dřevný tmel – na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, výborná plnící schopnost, lehký
pro zpracování, mírné pachové zatížení.

G 200 A

základní lak

Objednací číslo

Obsah

0095000500

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

40–50 m²

Základní lak na bázi alkoholu. Teplý barevný tón, redukuje boční klížení, rychlé schnutí, uzavírací základní lak pro tropické dřeviny.

PU 551

hedvábně matný

Objednací číslo

0090000500

Obsah

Počet ks – balení

5l

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

50–60 m²

19,58

Dvoukomponentní polyuretanový lak v kombinaci s tvrdidlem PU 550. Optimální odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení.
Po vytvrzení mírné pachové zatížení. Upozornění: Musí být vždy použit s tvrdidlem PU 550.

PU 550 Tvrdidlo
Objednací číslo

0010000500

k laku PU 551
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

Stupeň lesku

5l

Tvrdidlo pro lak PU 551. Poměr míchání 1:1. Pouze pro profesionální použití.

35

ČISTÍCÍ A OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY
euku wax

lesklý ochranný nátěr

Objednací číslo

Obsah

2173000500
2173000100

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

5

150 m²
30 m²

7,8

5l
1l

Stupeň lesku

Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování všech lakovaných povrchů (dřevo, korek, PVC, linoleum). Chrání povrch před otěrem
a dřevo před vlhkostí. Připravený k použití, odolný při vytírání. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.

euku mattwax

(1)

Objednací číslo

matný ochranný nátěr

Obsah

2174000500
2174000100

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

5

150 m²
30 m²

7,7

5l
1l

Stupeň lesku

Matná verze produktu euku wax. Ostatní vlastnosti jsou stejné. Je určen také pro ošetření dřeva a korku, které mají jako povrchovou úpravu
matný tvrdý voskový olej.

euku clean
Objednací číslo

2113000500
2113000100

(1)

pro běžné denní čištění
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

5

5 000 m²
1 000 m²

9,3

5l
1l

Stupeň lesku

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění
po pokládce.

euku intensiv
Objednací číslo

2122000500
2122000100

pro intenzivní základní čištění
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

5l
1l

5

75 m²
15 m²

7,5

Stupeň lesku

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny
a rýhy od podpatků.

euku care oil
Objednací číslo

0159002590
0159000100

ošetřovací přírodní olej
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

50–75 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně,
dobré oživení olejované podlahy.

euku refresher
Objednací číslo

0183002590
0183000100

ošetřovací voskový olej
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

50–75 m²
20–30 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování
přírodního povrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků strato 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.
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euku refresher classic

(2)

Objednací číslo

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

2
4

100 m²
40 m²

2240002590
2240000100

hloubkový ošetřovací voskový olej
PH-hodnota

Stupeň lesku

Hloubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdých voskovým
olejem upravené povrchy. Oživuje zamatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost
průniku do povrchu a vysoká plnící schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivost „jako za starých
časů“.

euku refresher classic bílý
Objednací číslo

hloubkový pigmentovaný ošetřovací voskový olej

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

1l

4

20–30 m²

2241000100

PH-hodnota

Stupeň lesku

Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako euku refresher classic.

euku care emulsion
Objednací číslo

0182002590
0182000100

(2)

čistící a ošetřovací emulze

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l
1l

4
4

375 m²
150 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah.
Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

euku care emulsion bílá
Objednací číslo

0187000190

(2)

čistící a ošetřovací emulze

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

PH-hodnota

1l

4

150 m²

9,3

Stupeň lesku

Stejné vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.

euku polish
Objednací číslo

2250000100

impregnační produkt
Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

1l

4

20–50 m²

PH-hodnota

Stupeň lesku

Tvrdé voskové ošetření na bázi rozpouštědel. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný
čistící efekt.

Handball Harzentferner
Objednací číslo

0109002524

Novinka

Obsah

Počet ks – balení

Vystačí na cca*

2,5 l

2

dle použití

PH-hodnota

Stupeň lesku

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.

Ošetřovací prostředky | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.
Lakované parkety a korek

Olejované parkety a korek

Povrchy s tvrdým voskovým olejem

Upozornění: U podlah s tvrdým voskovým olejem
můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi (1)
a systémem na bázi olejů (2).
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EUKU – SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

OLEJOVÁ STAVBA

2-KOMPONENTNÍ
OLEJOVÝ SYSTÉM

OLEJOVO-LAKOVÁ
STAVBA

1

strato fill 101

strato fill 101

strato fill 101

ca. 30 min. =

30 min. =

30 min. =

2

euku oil 2 plus FS
do 60ti minut rozpadovat

euku oil 1 FS | 2 plus FS
+ euku master FS
do 30ti minut rozpadovat

euku oil 1 FS
& euku master FS
innerhalb 60 min. padden

12 hod. =

3

1 hod. =

euku refresher | refresher classic
do 60 min. vyleštit

euku refresher | refresher classic
do 60 min. vyleštit

12 hod. =

12 hod. =

leštícím hadrem dokončit
úpravu

leštícím hadrem dokončit
úpravu

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 8 DNECH

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 8 DNECH

REFERENCE
EUKU OLEJE
Ochrana dřevěných a korkových
podlah. Made in Germany, na
celém světě jsme doma.
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24 hod. =

strato 2 part
2x
6 hod. =

KONEČNÉ VYTVRZENÍ
PO 8 DNECH

WE CARE ABOUT FLOORS.

ČISTÍCÍ STROJE,
PŘÍSLUŠENSTVÍ
A NÁŘADÍ
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ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

Spray Mop
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Spray Mop

8000114501

12

Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní
čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový
vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové
podlahy. Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit
mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které
jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení
pokládky.
Upozornění: Pro zamezení poškození SprayMopu a povrchu
podlahy používat pouze produkt Spraymax.

Potah pro Spray Mop

8000114100

1

Náhradní potahy pro Spray Mop.

STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU PODLAH PŘED LAKOVÁNÍM

Jednokotoučový rotační stroj SRP 1
Produkt

Objednací číslo

SRP 1

8000915100

Balení

1

Tank-nádoba na roztok

8000915200

1

Držák pro pady

8000916800

1

Brusný držák

8000916200

1

Leštící kartáč pro SRP 1

8000915400

1

Sací okruh / Ochrana

85401001139

1

Odsávací díl

8000916100

1

Filtrační sáčky pro SRP1

8000996200

10

Poznámka

Krátký popis

Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení, čištění
a ošetřování, např. pro mezibrus, leštění dřevěných podlah,
přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních podlah
a také pro základní a mezistupňové čištění elastických podlah.
Technická data:
Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150 otáček/
minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm, Průměr
padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno

Ventilátor TG1
Produkt

Objednací číslo

Ventilátor TG1

8000010100

Balení

1

Poznámka

Krátký popis

Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí
povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu
je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.
Technická data:
Celkový výkon: max. 125 W; Napětí: 220–240 V;
Hmotnost: 9 kg; Velikost: 69×20×67 cm;
Objem vzduchu: max. 8040 m³/h; Otáčky: max. 1400 UpM
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STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU PODLAH PŘED LAKOVÁNÍM

Vysavač na vodu PS 27
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Vysavač na vodu PS27

8000010200

Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním
čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky
nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro
každodenní práce.

PS27 Sada pro mokré
vysávání 450

8000909500

450-Sada pro mokré vysávání obsahuje širší, výškově
nastavitelnou sací lištu o šířce 45 cm a také delší, segmentované
sací trubky.

PS27-Spirálová hadice

85101001041

Spirálová hadice (metráž) – doporučujeme maximální délku
5 metrů. Pro hadici mohou být použity originální koncovky
z vysavače PS 27.
Technická data:
Celkový výkon: max. 1150 W; Hmotnost: 10,4 kg;
Objem nádrže: 25 l; Délka kabelu: 10 m; Podtlak: 1190 mbar

SATELITNÍ TALÍŘ

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/satelittenteller

Satelitní brusný talíř
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Unašeč: SRP1/Numatic/
Cleanfix

8000972200

1

Sorma

8000972220

1

Columbus (Ø 405 mm)

8000972230

1

Wirbel / Wolf

8000972250

1

WETROK

8000972270

1

Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými
satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket
a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů
vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních
PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý
zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné
kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití
s brusivem Abranet.
Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednokotoučového stroje.

Ochranná vložka 150 mm

8000928900

5

Vložka pro ochranu satelitního talíře.

GRIT KARTÁČE

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/gritbuersten

Grit kartáče
Produkt

Objednací číslo

Balení

Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix
Grit – kartáč černý

8000981000

1

Grit – kartáč zelený

8000982000

1

Grit – kartáč červený

8000983000

1

Poznámka

Krátký popis

Vyšší flexibilita a také výrazné uspořádání štětin ve vysoké
hloubce zajišťují lepší odstraňování materiálu, zejména
u strukturovaných podlah. Šikmé štětiny umožňují práci blízko
okraje. „Vodní kroužek“ s vypouštěcími otvory v kartáčové
desce zajišťuje ještě lepší distribuci vody při práci s tankovými
systémy.
Popis jednotlivých typů je na druhé straně.

Unašeč: Sorma
Grit – kartáč černý

8000981020

1

Grit – kartáč zelený

8000982020

1

Grit – kartáč červený

8000983020

1
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GRIT KARTÁČE

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na www.dr-schutz.com/gritbuersten

Grit kartáče
Produkt

Objednací číslo

Balení

Poznámka

Grit – kartáč černý

8000981030

1

Grit – kartáč zelený

8000982030

1

Grit – kartáč červený

8000983030

1

Grit – kartáč zelený – zrnitost 120
Univerzální kartáč pro základní čištění se štětinami
s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného
navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně
strukturovaných podlah. Redukce času čištění, dlouhá životnost,
žádné zanášení jako u běžných padů.

Unašeč: Wirbel / Wolff
Grit – kartáč černý

8000981050

1

Grit – kartáč zelený

8000982050

1

Grit – kartáč červený

8000983050

1

Grit – kartáč červený – zrnitost 500
Jemný čistící kartáč se štětinami s nástřikem jemného brusného
zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah.
Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury.
Redukce času čištění, dlouhá životnost.

Unašeč: WETROK
Grit – kartáč černý

8000981070

1

Grit – kartáč zelený

8000982070

1

Grit – kartáč červený

8000983070

1

Krátký popis

Grit – kartáč černý – zrnitost 80
Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna.
Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních
nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle
odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu.
Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.

Unašeč: Columbus (Ø pouze 405 mm)

Zkontrolujte si prosím, jestli váš jednokotoučový stroj má
dostatečnou pracovní šířku. Kartáče mají průměr 406 mm!
Odsouhlaste si taky prosím typové označení vašeho stroje s naší
nabídkovou listinou adapterů.

BRUSIVO A PADY
Abranet Ace
Produkt

Objednací číslo

Balení

Poznámka

Pro hladké povrchy:
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností.
Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před
aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné
dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté
broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky
lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít
také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také
pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.

Abranet Ace Ø 406 mm
– zrnitost 80

8000927900

– zrnitost 120

8000928000

– zrnitost 150

8000928100

Abranet Ace Ø 150 mm
– zrnitost 80

8000928200

– zrnitost 120

8000928300

– zrnitost 150

8000928400

Krátký popis

Abranet Ace 70×198 mm
– zrnitost 80

8000928600

- zrnitost 120

8000928700

- zrnitost 150

8000928800
Abranet ACE HD:
Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost
a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha
površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání
s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná
vůči roztržení i při nejtvrdších použitích.

Abranet Ace HD Ø 150 mm
– zrnitost 40

8000929900

– zrnitost 60

8000931000

Abranopp extreme
Produkt

Objednací číslo

Abranop
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Ø 406 mm extreme

8000926100

Ø 150 mm extreme

8000926200

70×198 mm extreme

8000926300

Balení

Poznámka

Krátký popis

Pro strukturované povrchy:
Pro strukturované a velmi silně strukturované povrchy. Speciálně také
pro podlahy s nopy. Vysoká abrazivita, ale přesto šetrné k povrchu.
Speciální směs brusných zrn pro bezpečné výsledky. Použitelné pro
neutralizační fázi zamokra s vodou. Životnost až 150 m2 (závisí na
konkrétní podlaze a stavu povrchu). Použitelný na všechny běžné
unašeče padů.

WE CARE ABOUT FLOORS.

BRUSIVO A PADY

Ruční kostka
Produkt

Objednací číslo

Ruční kostka 70×198 mm

8000928500

Balení

Poznámka

1

Krátký popis

Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranop
70×198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.

High Performance Pad
Produkt

Objednací číslo

High Performance Pad Ø 410 mm

8000913500

Balení

Poznámka

1

Krátký popis

Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken
a agresivním brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé
a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů
a také defektních permanentních PU-nátěrů. Použitelný
pouze na odolné povrchy. Může způsobit nevratná
poškození!

Interface Pad
Produkt

Objednací číslo

Balení

Interface Pad Ø 410 mm

8000926400

1

Interface Pad Ø 150 mm

8000926500

4

Produkt

Objednací číslo

Balení

PU sanační pad šedý
Ø 430 mm

8000913000

Poznámka

Krátký popis

Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem
Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý
účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně
rovné. Použitelný na každý běžný unašeč padů s jehličkami.
Optimální pro použití na tvrdých surových elastických
podlahách, např. linoleum. Díky proděravění je ideální
pro použití s odsáváním.

PU sanační pad šedý
Poznámka

5

Krátký popis

Brusný pad s jemným korundovým nástřikem.
Pro zdrsnění povrchu před aplikací 2K-PU laků Dr. Schutz.
Od roku 2017 platí naše první doporučení pro brusivo
Abranet a Abranopp.

Superpady v „High Quality“
Produkt

Objednací číslo

Balení

Poznámka

Krátký popis

HQ-Superpady ve vysoké kvalitě 'High Quality' pro
mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon.
Tloušťka padu: 20 mm
HQ-Superpad bílý Ø 410 mm

8000917100

5

Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných
olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.

HQ-Superpad červený Ø 410 mm

8000917200

5

Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění
dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích
prostředků.

HQ-Superpad zelený Ø 410 mm

8000917300

5

Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před
aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou
choulostivé na mechanické zatížení.
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BRUSIVO A PADY

Standardní pady Economy
Produkt

Objednací číslo

Balení

Poznámka

Krátký popis

Pady pro hospodárný výkon a trvanlivost.
Tloušťka padu: 10 mm
Pad béžový Ø 410 mm

8000919500

10

Eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů
a ošetřovacích olejů.

Pad bílý Ø 410 mm

8000914400

10

Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů
a pro doolejování dřevěných povrchů.

Pad červený Ø 410 mm

8000914500

10

Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění
dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích
prostředků.

Pad zelený Ø 410 mm

8000915700

10

Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací
polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na
mechanické zatížení.

Pad černý Ø 410 mm

8000915800

10

Základní čištění s vysokým podílem brusných částic.

Brusná mřížka
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Produkt

Objednací číslo

Balení

Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 60

8000915900

10

Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 80

8000925700

10

Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 100

8000925800

10

Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 120

8000925900

10

Poznámka

Krátký popis

Brusné mřížky pro standardní mezibroušení
a obrušování povrchů.

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
bílý8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
bílý8

Superpad
zelený8

Abranet
Ace6

Čištění mycími stroji

Sprejové čištění

Leštění

Neutralizační mikrobrus
na surových neošetřených
površích

Neutralizační
mikrobruspřed On-Toplakováním
na PU / výrobním PU
lakování

Abranet
Ace4

Abranet
Ace4

Superpad
zelený5,8

Superpad
zelený8

(4) Na homogenních podlahách může, např. při silném poškrábání povrchu,
předbroušení zrnitostí 80 nebo 120 významně vylepšit stav a odstranit nebo

(3) Linoleum je ze zásady nutné nejprve otestovat na barevnou stálost. Provést
zkoušku na nenápadném místě tak, aby byly vyloučeny barevné změny vzniklé
broušením nebo kartáčováním.

(2) Používat společně s Dr. Schutz Satelitním talířem pro nejlépe opracované
povrchy.

(1) Zrnitost volit podle toho, co je nutné na povrchu provádět, např. zrnitost 120
pro mezibroušení laku.

Vysvětlení a upřesnění:

Oleje / vosky
zapracování

Jemné broušení

Mezibroušení laku

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Grit
kartáč
černý

Běžné denní čištění

Superpad
zelený5,8

Grit
kartáč
černý

Grit
kartáč
zelený

Základní čištění
Při odolných
a navrstvených
ochranných nátěrech

Superpad
zelený8

Grit
kartáč
zelený

Superpad
zelený5,8

Superpad
zelený8

Abranopp
extreme

Abranopp
extreme

Leštící
kartáč

Leštící
kartáč
Superpad
červený8

Superpad
červený8

Abranopp
extreme

Abranopp
extreme

Leštící
kartáč

Leštící
kartáč

Grit
kartáč
červený

Grit
kartáč
červený

Grit
kartáč
černý

Grit
kartáč
zelený

Grit
kartáč
červený

Superpad
zelený5,8

LVT, PVC

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
zelený5,8

Superpad
grün8

Strukturované
podlahy
heterogen/homogen

Grit
kartáč
červený

Grit
kartáč
černý

Grit
kartáč
zelený

Strukturované
podlahy, např. nopy

Guma

Druhé (ekvivaletní) doporučení

Abranet Ace1,2
+ Interface Pad

surové

Parkety

(6) Pokud není mikrobrus u linolea požadován nebo není proveditelný bez

(5) Na odolné a navrstvené ochranné nátěry nebo na odstraňování defektních
permanentních nátěrů může najít tento High Performance Pad uplatnění.
Je ovšem nezbytně nutné nejprve otestovat, jestli je konkrétní podlaha pro tento
extrémní mechanický zásah vhodná. Při chybném použití může dojít k nevratným
poškozením povrchu.

omezit škrábance. Nejlepší výsledky lze dosáhnout při použití Dr. Schutz
Satelitního talíře. Poslední broušení u této metody musí vždy proběhnout zrnitostí
150. Nesmí být žádná zrnitost vynechána nebo přeskočena. Brusný obraz musí
být po ukončení broušení odborně posouzen. Pro nejlepší a nejrovnoměrnější
výsledek doporučujeme používat Interface Pad pod brusivo.

Abranet
Ace4

Abranet
Ace4

Superpad
bílý8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Grit
kartáč
černý

Grit
kartáč
zelený

Guma
Hladké podlahy

LVT, PVC

Hladké podlahy
heterogen/homogen

První doporučení pro nejlepší výsledky

Základní čištění

Linoleum3

Systémově vhodné přípravné opatření

Parkety

Pad
béžový

Superpad
bílý8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
zelený8

Superpad zelený8
+ bílý8

Superpad
červený8

Olejované/voskované

Leštící
kartáč

Leštící
kartáč

Grit
kartáč
červený

Grit
kartáč
červený

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Grit
kartáč
zelený

Hluboké a jemné
struktury7

Všechny
podlahy

TI-Bezpečná příprava povrchů podlahovin

Datum verze: 11.03.2021

Dbát také na všechny informace v technických listech produktů
a v tématických technických informacích.

(8) Kvalitativní reference je Dr. Schutz HQ Superpad. Za cizí fabrikáty neneseme
odpovědnost.

(7) Pro podlahy jako např. kartáčované parkety, hluboké spáry, V-spáry, LVT
s vloženými páskami apod.

a neutralizaci povrchu linolea použít pro ošetření konvenční tvrdé ochranné
vrstvy, např. Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva.

nebezpečí barevných změn na povrchu, doporučuje se po základním čištění

Abranet Ace1
+ Interface Pad

Abranet Ace1
+ Interface Pad

Superpad
bílý8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

Superpad
červený8

lakované

Parkety

Superpad
zelený8

BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN

WE CARE ABOUT FLOORS.
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Padmeister systém
Produkt

Objednací číslo

Padmeister držák s kloubem
pro univerzální tyč

8000930500

Balení

1

Univerzální tyč 140 cm

8000924400

1

Padmeister s ručním držákem

8000931100

1

Ruční pad zelený 12×26×0,8 cm

8000930600

10

Ruční pad bílý 12×26×0,8 cm

8000930700

10

Ruční pad šedý 12×26×0,8 cm

8000930100

5

Poznámka

Krátký popis

Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev
na malých plochách a také v rozích a na hranách ve
spojení se zeleným
padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných
nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod.
Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou
povrchu na krajích a rozích před aplikací 2K PU laků.
Ruční držák na malé pady. Pro ruční dočišťování
a zdrsňování míst, které nejsou přístupné pro stroj nebo
Padmeister na tyči.

Profi Mop
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Univerzální tyč 140 cm

8000924400

1

Nášlapný držák na Profi mop

8000924500

1

Potah bavlna 40 cm

8000924700

1

Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení
polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání
podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.

Potah mikrovlákno 40 cm

8000924600

1

Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní vytírání podlah
s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému
nasazování mopu.

Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro
běžné denní vytírání malých a středních ploch.

Lasička Mop
Produkt

Objednací číslo

Lasička držák s kloubem včetně tyče

8000921500

Potah pro mop Lasička

8000921600

Balení

Poznámka

Krátký popis

Speciální hustý tenký mop pro jednoduchou
odbornou aplikaci polymerních nátěrů na
elastických podlahách a také na dřevěných
a korkových podlahách v domácnostech a malých
objektech.

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ
Lakovací válečky
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Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Super PU Profi váleček 25 cm
(šířka 25 cm, vlas 6 mm)

8000922800

1

Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU
Color (cca 100 g/m²).

Super PU Profi váleček 50 cm
(šířka 50 cm, vlas 6 mm)

8000925000

1

Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU
Color (cca 100 g/m²).

Lakovací váleček Aquatop 25 cm
(šířka 25 cm, vlas 10 mm)

8100922200

1

Speciální váleček pro všechny 2K PU laky
Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.

Lakovací váleček Aquatop 50 cm
(šířka 50 cm, vlas 10 mm)

8000922200

1

Speciální váleček pro všechny 2K PU laky
Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.

Držák válečku s košem 25 cm
a Click-systémem

8100922000

1

Držák s napínacím košem a Click systémem pro
všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou
tyčí.

Držák válečku 50 cm
s Click-systémem

8000922000

1

Držák s napínacím košem a Click systémem pro
všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou
tyčí.

WE CARE ABOUT FLOORS.

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

Lakovací váleček & Držák bodák 10 cm
Produkt

Poznámka

Krátký popis

Objednací číslo

Balení

Lakovací váleček
schodišťový 10 cm

8100924600

5

Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kraje – pro
všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní
laky eukula.

Držák válečku 10 cm

8100924400

1

Držák s bodákem 10 cm pro schodišťové válečky.

Hardwaxoil válečky & Držák bodák 25 cm
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Hardwax oil váleček 10 cm

8000924800

5

Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje
euku premium hardwax oil+ na malých plochách a krajích.

Hardwax oil váleček 25 cm

8300900200

5

Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje
euku premium hardwax oil+.

Držák válečku bodák 25 cm
s Click-systémem

8300900100

1

Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem
držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.

Lakovací váleček strato
Produkt
Lakovací váleček strato 25 cm

Objednací číslo

8300900300

Balení

Poznámka

5

Krátký popis

Speciální váleček pro aplikaci všech laků strato.

Profi štětec zárohák
Produkt

Objednací
číslo

Balení

Profi štětec zárohák 50 mm

8000925500

1

Poznámka

Krátký popis

Plochý štětec s přírodními štětinami. Díky hustotě
štětin, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec
ideální pro práci na těžce přístupných místech. Štětec
je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na bázi
rozpouštědel .

Click – Teleskopická tyč
Produkt

Objednací
číslo

Balení

Click-Teleskopstiel 150–300 cm

8100921200

1

Poznámka

Krátký popis

Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného
vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné
a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní
držadlo pro optimální úchop.
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Profi lakovací nádoba
Produkt

Objednací číslo

Profi lakovací nádoba
pojízdná s držadlem 22 litrů

8000000200

Balení

Poznámka:

1

Krátký popis

Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a námahu. Díky
plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu
i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě
nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem
zaručuje nádoba ergonomickou, efektivní a hospodárnou
práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých
ploch. Objem: 22 litrů.
Rozměry včetně koleček: 54×27×33 cm.

Velký PE sáček
Produkt

Objednací číslo

Velký PE-sáček
pro lakovací nádoby

8000000300

Balení

Poznámka:

50

Krátký popis

Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby o objemu 22 litrů.

Lakovací a olejovací vana
Balení

Poznámka:

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Lakovací a olejovací vana

8100931600

1

Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků,
olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo
štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky
otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení
s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat
stále dokola. Rozměry: 32×35 cm.

Průhledná vložka do lakovací
a olejovací vany

8100931700

10

Transparentní vložka pro lakovací vanu 32×35 cm. Díky této
vložce je možné vanu používat neustále dokola.
Rozměry: 32×35 cm. Objem: 1 litr.

Pro Tape & Safe Tape – profesionální pásky
Balení

Objednací číslo

Pro Tape

8000000400

1

Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou
lepivostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také
z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit
extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť
nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také
pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece.
Rozměry: 38 mm×50 bm.

Pro Tape XL

8000000700

1

Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou
lepivostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z citlivých
povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré
barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení.
Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz
u ochranné fólie Protect Fleece.
Rozměry: 48 mm×50 bm.

Safe Tape

8000000500

1

Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepivostí. Safe
Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při
základním čištění. Páska odolává vodě a má také vysokou
odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není
tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo
rozpuštěnými nečistotami. Také olepené podlahové
plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících
prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na
choulostivé povrchy je nutné předem otestovat.
Rozměry: 50 mm×33 bm.

Role: šířka 30 mm, délka 50 m

Role: šířka 48 mm, délka 50 m

Role: šířka 50 mm, délka 33 m
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Poznámka:

Krátký popis

Produkt

WE CARE ABOUT FLOORS.

POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ

Protect Fleece
Produkt

Objednací číslo

Protect Fleece

8000000600

Balení

Poznámka

1

Krátký popis

Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů
už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speciální ochranný
vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných
ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou
prodyšností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo
jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní
páry mohou zespodu díky speciální membráně „vydýchat“
nahoru.
* Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné
(při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!.

difuzní vlies
Role: šířka 1 m, délka 50 m

T-Wischer
Produkt

Objednací číslo

T-Wischer

8398005300

Balení

1

T-Wischer potah

8398005400

1

Poznámka

Krátký popis

Nářadí pro aplikaci euku refresher, euku care oil a všech
euku conditioner.

Leštící bavlněný hadr
Produkt

Objednací číslo

Leštící bavlněný hadr

Balení

8398005500

1 karton
cca 250 ks

8398005501

1 ks

Poznámka

Krátký popis

Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovacích olejů
eukula. Nasazení možné na jednokotoučový stroj SRP1
a Floorboy. Karton má cca 250 kusů a hmotnost 15 kg.

Dvojitá špachtle
Produkt

Objednací číslo

Špachtle dvojitá ocelová

8100922800

Balení

Poznámka

6

Krátký popis

Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení
a olejování parket.

Prachovka
Produkt

Objednací číslo

Prachovka

8398002300

Balení

Sáček
5 kusů

Poznámka

Krátký popis

Lepkavá prachovka. Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů
v sáčku.
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Multi Clean 350
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Multi CLEAN 350

8000929000

1

Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími
válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů
v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou
Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene
ve spojení s vhodným čističem. Pro odšeďování dřevěných
povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných
podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění
strukturovaných povrchů.
Technická data:
Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg,
Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m,
Pracovní šířka: 350 mm.

Kartáč měkký bílý

8000929100

2

Pro čištění vlněných koberců – Wollberber a Saxony.

Kartáč střední modrý

8000929200

2

Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných
koberců.

Kartáč tvrdý hnědý

8000929300

2

Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných
koberců, také pro PVC, linoleum a kaučuk.

Kartáč extratvrdý černý

8000918300

2

Pro čištění dřevěných a WPC teras a také kamenných povrchů.

vč. sady dvou kartáčů
dle výběru

Sprühboy 2000
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Sprüh Boy 2000

8000906000

1

Nástavec pro čištění
čalounění

8000906100

1

Sáček na suché vysávání

8000906700

10

Adaptér pro tvrdé
povrchy

8000906600

1

Trojitá tryska, kartáč, pracovní šířka 37 cm.

Sada pro tvrdé povrchy
s jednou tryskou

8000906200

1

Tryska, pracovní šířka 22 cm. Pro sprejovou extraci po
základním čištění tvrdých podlahovin.

Plastová hlava LILA

85001000517

1

Barevně transparentní krycí hlavice pro stroj Sprühboy 2000.

Hloubkové extrakční čištění - nástřik a odsávání. Čistící
roztok bude nástřikem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty
rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.
Technická data:
Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53×53×40 cm,
Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar,
Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W,
Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg

Floorboy

50

Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Floorboy komplet
Kompletní stroj – včetně
všech níže uvedených padů

8000911800

1

Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj
pro čištění, ošetřování a oživování všech podlahovin (dřevo,
korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu
pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný.
Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících
pracích.
Technická data - Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní
šířka: 33 cm, Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg, Oscilační
otáčky: 1450 ot./min.

Unašeč padu

8000912200

1

Unašeč pro všechny pady.

Pad z mikrovlákna Ø 330 mm

8000911900

1

Pro čištění padem z mikrovlákna u koberců a pro intenzivní
čištění kamenných podlah.

Pad červený Ø 330 mm

8000912400

5

Pro intenzivní čištění lakovaných dřevěných a korkových
podlah.

Pad zelený Ø 330 mm

8000912300

5

Pro základní a intenzivní čištění olejovaných dřevěných
a korkových podlah a elastických podlah.

Pad bílý Ø 330 mm

8000912000

5

Pro vyleštění ošetřovacích produktů na olejovaných
dřevěných a korkových podlahách, elastických podlahách
a kamenných podlahách.

Pad filcový Ø 330 mm

8000911500

10

Pro odstraňování přebytků olejů na olejovaných dřevěných
podlahách.

WE CARE ABOUT FLOORS.
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Carpetlife kartáčový vysavač 310 / 370
Produkt

Objednací číslo

Carpetlife-kartáčový vysavač 310

8000960600

Balení

1

Carpetlife-kartáčový vysavač 370

8000961100

1

Kombinovaná hubice pro tvrdé
povrchy

8000960900

1

Filtrační sáček

8000961700

10

Poznámka

Krátký popis

Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory
pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává
také nečistoty uložené hluboko ve vlákně. Vhodný pro
všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé
na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je
velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu.
Technická data:
*Carpetlife 310 / **Carpetlife 370
Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**,
Energetická třída: B* / A**,
Pracovní šířka mm: 310* / 370**,
Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**,
Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý,
Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANYSTRY
Dávkovací pumpa & Výpustný kohout
Balení

Poznámka

Krátký popis

Produkt

Objednací číslo

Dávkovací pumpa
pro 2,5 l, 5 l a 10 l kanystry

8000930000

1

Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z kanystrů
Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné
a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.

Výpustný kohout
pro kanystry 5 l a 10 l

8000930900

1

Univerzálně použitelný výpustný kohout
našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Ideální při
horizontálním skladování.
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Nábytkové kluzáky pro optimální ochranu!
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WE CARE ABOUT FLOORS.

8210245000

8210255000

8210270000

8210401000

Ø 25 mm pro tvrdé podlahy

Ø 31 mm pro tvrdé podlahy

Ø 44 mm pro tvrdé podlahy

Ø 25–40 mm (tvrdé podlahy)

FootClick 2

*

Tubefixx

FootClick 2 našroubovatelný do všech nožek stolů a židlí ze dřeva a plastu

Ochrana pro všechny houpací židle

28 mm = 8210207000
8210700000

Multifixx

*

34 mm = 8210200000

8210710000

pro nábytek s 50×26 mm

Minifixx

*

Footfixx Holz

pro nábytek s 35×18 mm

*

pro dřevěné nožky

M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700

8210105500

8210106500

8210107500

M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

Malý = Ø 10–15 mm

Střední = Ø 14–21 mm

Velký = Ø 20–30 mm

Footfixx závit

Footfixx trubka

pro závity M8, M10

*

pro všechny trubkové nohy

8210607000

8210610000

8210620000

Ø 12 mm (tvrdé podlahy + pin)

Ø 16 mm (tvrdé podlahy + pin)

Ø 19 mm (tvrdé podlahy + pin)

Chairfixx

*

8210630000

8210640000

Ø 22 mm (tvrdé podlahy + pin) Ø 25 mm (tvrdé podlahy + pin)

transparentní řešení kluzáku pro různé typy houpacích a jiných židlí

Scratchnomore – Vzorkový kufřík všech typů kluzáků

8210930000

8210900000

Ø 28 mm

Ø 34 mm

Footfixx náhradní díly (1)
53

systém kluzáků pro nábytek
Produkt

Objednací číslo

ScratchNoMore
Kufr – vzorník kluzáků

8210026000

Obsah

1

Poznámka

Krátký popis

Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním kufříku. Funkční
prezentace, ideální pro poradenství u zákazníka a také ve vzorkovně.

BALENO V PLASTOVÉM SÁČKU
Pro nohy stolů a židlí ze dřeva a plastu, které stojí kolmo k podlaze (spodní plocha min. Ø 25 mm)
FootClick 2

pro tvrdé povrchy Ø 25 mm
pro tvrdé povrchy Ø 31 mm
pro tvrdé povrchy Ø 44 mm

4
4
4

Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl
našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.

8210401000

4

Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné,
kvadratické nebo pravoúhlé nohy židlí.

8210700000

4

Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo
přišroubovat - univerzální použitelnost.

8210710000

4

Všestranné řešení pro všechny typy drobného nábytku. Základní díl přilepit
nebo přišroubovat - univerzální použitelnost. Vhodný také pro vibrační křesla
s kvadratickými, malými nožkami.

8210245000
8210255000
8210270000

Použitelné pro všechny typy nábytku
Tubefixx střední
pro tvrdé povrchy (25–40 mm)

Multifixx
pro tvrdé povrchy (50×26 mm)
Minifixx
pro tvrdé povrchy (35×18 mm)

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva s min. Ø 28 mm
Footfixx Vrut

für Hartböden Ø 28 mm
für Hartböden Ø 34 mm

8210207000
8210200000

4
4

Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl
přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.

Pro nohy stolů a židlí s vnitřní matkou M8 a M10
Footfixx Závit M8

pro tvrdé povrchy Ø 28 mm
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm

Footfixx Závit M10

pro tvrdé povrchy Ø 28 mm
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm

8210300700
8210300000

4
4

8210301700
8210301000

4
4

Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá
montáž, vyměnitelné kluzáky.

Pro trubkové židle s vnitřním průměrem 10–30 mm
Footfixx Trubka malá

pro tvrdé povrchy (10–15 mm)
Ø 28 mm

8210105500

4

8210106500

4

8210107500

4

8210100000

4

8210101000

4

8210102000

4

Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10–30mm.
Vyměnitelné kluzáky.

Footfixx Trubka střední für
pro tvrdé povrchy (14–21 mm)
Ø 28 mm

Footfixx Trubka velká

pro tvrdé povrchy (20–30 mm)
Ø 28 mm

Footfixx Trubka malá

pro tvrdé povrchy (10–15 mm)
Ø 34 mm

Footfixx Trubka střední

pro tvrdé povrchy (14–21 mm)
Ø 34 mm

Footfixx Trubka velká

pro tvrdé povrchy (20–30 mm)
Ø 34 mm

Pro různé židle a houpací židle s oblými trubkami Ø 12-25 mm
Chairfixx pro tvrdé povrchy
12 mm, bez pinu
12mm, s pevným pinem
16 mm, odnímatelný pin
19 mm, odnímatelný pin
22 mm, odnímatelný pin
25 mm, odnímatelný pin

8210601000
8210607000
8210610000
8210620000
8210630000
8210640000

4
4
4
4
4
4

Chairfixx Flex Tape

8212834000

1

19 mm×5 m
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Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle
v kanceláři nebo doma.

Pro optimální montáž a zafixování kluzáku Chairfix při odlišných průměrech noh
židlí.

WE CARE ABOUT FLOORS.

PREZENTAČNÍ
STOJAN
se základním vybavením
Rozměry:
šířka 53 cm, výška 215 cm, hloubka 53 cm
Informujte se o dalších možnostech prezentace
na vašich vzorkovnách.

Nábytkové kluzáky
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VZORKOVÉ KOLEKCE &
PREZENTAČNÍ KUFŘÍKY
Objednejte si to nejlepší
Pro prezentaci u vašich klientů.
+420 515 227 272

PRO PROFI

PRO OBCHOD
OBJ. ČÍSLO

OBJ. ČÍSLO

ARCHITEKT COLLECTION

6000006000

MOBILNÍ PREZENTACE ZBOŽÍ

6000905400

BODEN+ COLLECTION

6000301400

MOBILNÍ DISPLEJ FLOORBOY
S PLACHTOU

6000002100

DS SERVICE KUFR
(DR. SCHUTZ ČISTÍCÍ KUFŘÍK)

6000005500

MOBILNÍ DISPLEJ SPRÜHBOY
S PLACHTOU

6000002300

EUKULA COLLECTION

6000301100

MOBILNÍ DISPLEJ MULTICLEAN
S PLACHTOU

6000002400

MOBILNÍ DISPLEJ STROJE
S PLACHTOU CARPETLIFE

6000002600

PULTOVÝ STOJAN VČ. UPOUTÁVKY

6000534400

SCRATCHNOMORE PREZENTACE

6000000800

SCRATCHNOMORE TOPPER

6000000700

Ceny na poptávku

Ceny na poptávku
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WE CARE ABOUT FLOORS.

NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ &
TECHNICKÉ INFORMACE
Podrobně sestavené pro každý typ podlahy
v úzké spolupráci s významnými výrobci podlah, optimální
návody individuálně pro každou podlahu a každou
objektovou situaci.
Tyto návody obsahují informace ke každé důležité
činnosti:
→ preventivní opatření, jako jsou čistící zóny
a kluzáky pro nábytek
→ postupy pro správně provedené první ošetření, jako
např. On-Top lakování PU laky
→ možnosti a postupy při běžném denním čištění

www.dr-schutz.cz/technické informace

→ sanace a renovace povrchů podlah v případě potřeby

DR. KARL SCHUTZ
ŠKOLÍCÍ AKADEMIE
SNADNÁ CESTA K ÚSPĚCHU
PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ:
Školení pro začátečníky i pokročilé
s možností získání certifikátu na odborné
renovace a sanace povrchů podlah
Přihlaste se na adrese:
obchod@dema-dekor.cz
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ÚSPORA
AŽ 50%
NÁKLADŮ

RYCHLOST
– MINIMÁLNÍ
PROSTOJE

VAŠE PODLAHY – NAŠE ŘEŠENÍ

RENOVACE
POVRCHŮ PODLAH

ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ

Nabízíme vysoce kvalitní produkty, profesionální servis a dlouholeté zkušenosti.

Péče o podlahy

floorcolor s.r.o.
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Ochrana parket a korku

+420 602 386 518 | info@ﬂoorcolor.cz

Péče o kámen a dlažbu

www.floorcolor.cz

WE CARE ABOUT FLOORS.

WWW.DEMA-DEKOR.CZ
WWW.FLOORCOLOR.CZ
WWW.DR-SCHUTZ.COM
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Výhradní partner pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Tel.: +420 / 515 227 272
Fax: +420 / 515 260 423
Mobil office: +420 / 602 124 222
E-Mail: office@dema-dekor.cz
Web: www.dema-dekor.cz
Objednávky produktů:
E-Mail: obchod@dema-dekor.cz
Floorcolor – realizační divize
Dr. Schutz Group pro ČR a SR
Mobil: +420 / 602 386 518
E-Mail: info@floorcolor.cz
Web: www.floorcolor.cz
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Značky skupiny

Objednací číslo: 6000527300 | ab 01.02.2021

www.dr-schutz.cz

