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CC-Dr. Schutz GmbH
Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čistících a ošetřovacích produktů pro
podlahoviny a také čistících systémů

Informace o produktu

CC-Mýdlo na dřevo

1. Popis

Ošetřovací prostředek na bázi mýdla pro první ošetření, denní čištění a ošetřování
olejovaných a voskovaných dřevěných nebo korkových podlah. Vysoká čistící účinnost
při šetrné pH-hodnotě. Tyto vlastnosti zaručují minimální nebezpečí barevných změn i u
dřevin citlivých na alkálie (např. dub). Zanechává hedvábně matný ošetřovací film a
působí antistaticky. Sortiment obsahuje také CC-Mýdlo na dřevo-bílé pro pravidelné
čištění a ošetřování doběla tónovaných podlahovin.

2. Oblasti použití

Olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Dbát na doporučení v návodu na
konkrétní podlahovinu.

3. Použití

CC-Mýdlo na dřevo rozřeďte v poměru 1:100 – 1:200 (50-100 ml na 10 litrů vody)
a podlahu tímto roztokem zavlhka vytřete. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout. Podlaha
bude jedním pracovním postupem vyčištěna a ošetřena. Pravidelné leštění vede ke
zvýšení odolnosti ochranného filmu a doporučuje se zejména v silněji zatěžovaných
prostorách.

Upozornění:  Bíle pigmentované CC-Mýdlo na dřevo-bílé před používáním důkladně
protřepejte.
Přírodní produkty dřevo a korek nesmí být delší dobu mokré nebo vlhké,
protože přijímají vlhkost a mohlo by dojít k jejich deformaci (bobtnání).
Vytírání proto provádějte dobře vyždímaným hadrem,  aby se netvořily
"loužičky". Opakované předávkování CC-Mýdla na dřevo nebo vnos
vlhkosti může na ošetřených plochách vést ke zvýšení hladkosti povrchu
a tím ke snížení protiskluznosti povrchu.

Spotřeba: cca 0,2 litru na 100 m² (běžné čištění)

4. Technické údaje

pH-hodnota:    cca 7,5 (koncentrát)
Obsah látek:  méně než 5% mýdlo, aniontové tenzidy, neiontové tenzidy. Obsahuje

BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Bíle pigmentované CC-Mýdlo na dřevo-bílé obsahuje navíc titandioxid.

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel:  +420 515 227 272
fax: +420 515 260 423
mobil office: +420 602 124 222
office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Leštění Běžné denní
čištění
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Giscode: GU 40 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Mýdlo na dřevo  skladujte uzavřené v originální nádobě v chladu a suchu.
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

5. Balení

750 ml  - plastová láhev (bezbarvé)
     5 l    - plastový kanystr (bezbarvé)
750 ml  - plastová láhev (bíle pigmentované)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů
na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a
není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a
norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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