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  1  OPIS PRODUKTU  
 

Uniwersalny środek do usuwania uciążliwych plam z wykładzin podłogowych tj. zarysowania spowodowane 
przez obcasy, guma, klej.  

 

  2  PRZEZNACZENIE 

Podłogi z wykładzin elastycznych, linoleum oraz gumy, laminaty, zabezpieczone podłogi drewniane               
i korkowe, a także dywany i tapicerka.  

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-
schutz.com. 

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

A. Podłogi elastyczne, laminowane, drewniane i z korka: W przypadku podłóg niezabezpieczonych 
konwencjonalną powłoką polimerową lub poliuretanową należy spryskać plamę bezpośrednio 
Elatexem i pozostawić chwilę, żeby zdążył zareagować. Wytrzeć powierzchnię białym papierem 
ręcznikowym lub białą ścierką. Po usunięciu zabrudzenia powierzchnie należy przetrzeć ścierką z wodą.  

B. Syntetyczne podłogi dywanowe i tapicerka: Spryskać bezpośrednio plamę Elatexem i zostawić na kilka 
minut. Następnie usunąć plamę dociskając chłonną ściereczką(np. z mikrofibry) dociskając ją od 
krawędzi plamy do wewnątrz.  Pozostałości brudu należy usunąć suchą częścią ściereczki.  

 
Uwaga: Nie wdychać oparów. Przed docelowym użyciem należy przetestować oddziaływanie odplamiacza 
w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że jego użycie nie odbarwi materiału ani go nie zniszczy.  
Reakcje we włóknach dywanu spowodowane obecnością plamy mogą ograniczyć skuteczność Elatexa. 
 

  4  ZUŻYCIE 

Wg potrzeb. 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

Elatex należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Produkt należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem. 
 

  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: mniej niż 5% środków wybielających na bazie tlenu, rozpuszczalniki.  
pH: ok. 5,5 (koncentrat) 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP: Etykietowanie nie jest konieczne.  
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Podczas używania nawet mocno rozcieńczonego roztworu należy przestrzegać przepisów BHP. Opróżnione 
kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum 
recyklingu. 

 

  7  UWAGI SPECJALNE 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie                         
www.dr-schutz.com. 

 

  8  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Elatex’a. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej             
www.dr-schutz.com lub na żądanie. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.      Dr. Schutz GmbH 

Ul. Dekoracyjna 3        Holbeinstraße 17 

65-722  Zielona Góra       D-53175 Bonn 

+48 535 500 483        Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40 

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu      Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46 

          E-Mail:export@dr-schutz.com 

          www.dr-schutz.com 

 

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN
Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi 
ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi 
zaleceniami. 
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