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Intenzivní čistič pro dřevo,  
WPC a kámen /venkovní povrchy/ 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 16.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Šetrný speciální základní čistič pro znečištěné a zvětralé kameny, dřevo a WPC-povrchy ve venkovním prostředí.  
Působí důkladně, silně a šetrně proti nečistotám. Také odolná špína je po krátké době působení odstraněna. 
 

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro terasy, nábytek, stěny apod. z přírodního a umělého kamene, dláždění, tvrdé a měkké dřeviny a WPC-dílce. 

 Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.  
 

3 POUŽITÍ 

 Intenzivní čistič na dřevo, WPC a kámen zředit v poměru 1:3 až 1:5 s vodou. Na velmi odolné nečistoty popřípadě 
použít neředěný. Čistící roztok nanést na předvlhčený povrch a nechat cca 10 minut působit. Povrch poté čistit 
kartáčem nebo multifunkčním strojem Multi Clean 350 (s vhodnými kartáči). Rozpuštěné nečistoty odstranit 
strojem Multi Clean 350 se sběrači, vysavačem na vodu nebo savými mopy. Následně celou plochu opláchnout 
čistou vodou až do úplného odstranění zbytků roztoku. 

 Upozornění: Intenzivní čistič na dřevo, WPC a kámen nenechat na povrchu zaschnout. Plochu proto čistit 
vždy po úsecích. Před základním čištěním choulostivých povrchů prověřit odolnost materiálu a barev na 
nenápadném místě. Produkt popřípadě silněji zředit a nechat několikrát krátce působit. 
 

4 SPOTŘEBA 

 10-15 litrů na 100 m2 (neředěný) 
3 - 5 litrů na 100 m2 (ředění 1:1 až 1:3) 
 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. 

 

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.  
Giscode: GG 0 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
pH: cca 7, 5 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí dle zvláštního předpisu 144, Kap. 3.3 ADR. 
CLP: GHS02.  Pozor. H226 Hořlavá kapalina a páry. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte 
obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte obsah 
/ obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. 
 
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

http://www.dema-dekor.cz/
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7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na 
www.dema-dekor.cz. 
 

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese. 

 

Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf     Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, 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 pozb ývají 
veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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