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   1  OPIS PRODUKTU 

 Doskonały środek do czyszczenia i konserwacji elastycznych wykładzin podłogowych i tzw. twardych podłóg. Na 
bazie rozpuszczalnych w wodzie składników pielęgnacyjnych, które nie wymagają spłukiwania. Nie zanieczyszcza 
środowiska. Środek czyści i pielęgnuje . Po zastosowaniu tworzy na podłodze jedwabiście matowy, antypoślizgowy 
i antystatyczny film. W stężeniu aplikacyjnym pH neutralne. Nadaje się do stosowania w maszynach czyszczących. 
Zalecany również do pielęgnacji podłóg, które nie są lub nie mogą być pokryte dyspersjami polimerowymi. 

   2  ZASTOSOWANIE 

 Elastyczne wykładziny podłogowe (PCV, CV, LVT), linoleum, kauczuk, podłogi wylewane poliuretanowe i 
epoksydowe, kamień naturalny i sztuczny. Spełnia wymagania normy DIN 18 032 dla podłóg sportowych .Stosować 
zgodnie z instrukcją dla poszczególnych podłóg dostępną również na www.dr-schutz.com. oraz www.dr-schutz.eu   

   3  ZASTOSOWANIE 

 Podłogi zabezpieczone powłokami 
Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej 
Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:200 (50 ml na 10 litrów zimnej wody), zanurzyć mop               
w roztworzy i odciśniętym mopem umyć podłogę. Produkt można stosować do maszyn szorująco-zbierających                 
w rozcieńczeniu 1:400 (25 ml na 10 litrów zimnej wody). 

Podłogi bez zabezpieczenia powłokami 
Usunąć zabrudzenia typu piasek, kurz lub inne luźne przez odkurzanie lub zamiatanie. R1000 Płyn Codziennej 
Pielęgnacji rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku  1:10 (1 litr na 10 litrów wody). W przypadku nieznacznego 
zabrudzenia należy zmniejszyć stężenie odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Rozprowadź roztwór czyszczący na 
powierzchni i wyszorować powierzchnię po krótkim czasie reakcji. W przypadku większych powierzchni należy użyć 
maszyny jednotarczowej z czerwonym padem. Do usuwania zabrudzeń zalecamy stosowanie odkurzaczy wodnych                 
z adapterem do podłóg twardych.. Pozostawić podłogę do wyschnięcia. Wypolerować podłogę maszyną jednotarczową 
i białym padem.  

 

   4  
 

WYDAJNOŚĆ 

 Codzienne zabrudzenia – 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 1000 m2 podłogi 
Duże zabrudzenia  - 1 litr produktu wystarczy na umycie minimum 50 m2 podłogi 
 
    5  MAGAZYNOWANIE 

 Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 24 miesiące w nieotwieranym oryginalnym 
opakowaniu od daty produkcji. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. 

   6  DANE TECHNICZNE 

 Wartość pH: ok. 9,5 (koncentrat). Składniki: poniżej 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, mydło, 
niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zawiera zapachy, GERANIOL, LIMONENE, rozpuszczalniki, składniki 
pielęgnacyjne. 
Giscode: GU 50 (kod produktu do czyszczenia i pielęgnacji) 

http://www.dr-schutz.com/
http://www.dr-schutz.eu/
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ADR/RID: produkt bezpieczny pod względem przepisów transportowych. 
CLP: GHS07 Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod 
ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować ochronę oczu / ochronę 
twarzy. P305 + P351 + P338 W OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, 
jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie. P337 + P313 Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się: zasięgnąć porady 
lekarza. P501 Usuwanie pozostałej zawartości  
Pojemnik opróżnić zgodnie z lokalnymi przepisami. Nawet w przypadku stosowania produktów o niskiej 
emisyjności należy stosować zwykłe środki ostrożności. Pozostałe opróżnione pojemniki można utylizować wraz z 
odpadami domowymi lub składowiskiem surowców wtórnych. 

 

   7  INFORMACJE DODATKOWE 

 Prosimy stosować się do naszych instrukcji dotyczących pielęgnacji podłóg i zastosowania produktów  na stronie 
www.dr-schutz.com. 

   8  QUERVERWEIS 

 Niżej podane dokumenty są integralne z tą Kartą Techniczną  

- Ogólne informacje na temat stosowania produktów firmy Dr. Schutz 

- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie. 
Wymienione dokumenty, a także niniejsza Karta Techniczna w najnowszej formie, są dostępne na stronie  www.dr-
schutz.com lub na żądanie pod poniższym adresem. 

 
 

 

Dr. Schutz  -  We Care About Floors 
 

CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
53175 Bonn 
Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com 

Dr. Schutz Polska sp. z o. o. 
ul. Dekoracyjna 3 
65-722 Zielona Góra 
tel. +48 535 500 483 
e-mail: andrzej.zabiega@dr-
schutz.eu 

 

Podane wyżej wymienione dane techniczne są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i najnowszymi technologiami. Dlatego też, produkt nie spowoduje uszkodzenia 

podczas używania postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania. Stosowanie naszych produktów odbywa się jednak poza naszą kontrolą, i stosujesz je 

na  własną odpowiedzialność i nie zwalnia cię to od testowania produktów dostarczonych przez nas do zamierzonych procesów i celów. Nasze porady są zatem 

niewiążące i nie można ich dochodzić przeciwko nam - nawet w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich 

zaleceń, wytycznych i norm oraz uznanych zasad technologii. Wraz z wydaniem tej informacji o produkcie poprzednie wersje tracą ważność. 
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