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  1  OPIS PRODUKTU  

Dyspersja polimerowa zawierająca wosk do wstępnej pielęgnacji podłóg drewnianych i korkowych 
zabezpieczonych lakierem matowym przez producenta. Nadaje podłodze przyjemny matowy wygląd i 
chroni ją przed zarysowaniami. Ułatwia codzienne czyszczenie i pielęgnacje przy pomocy Środka do 
czyszczenia parkietu i korka. 

 Teraz jeszcze bardziej matowa optyka – podkreśla naturalny wygląd podłogi. 

 Doskonała przyczepność, włącznie z podłogami zabezpieczonych przez producenta lakierem UV. 

 Spełnia normę DIN 18032 dla podłóg sportowych. 
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Wszystkie podłogi drewniane i korkowe zabezpieczone wodoodpornym lakierem. 

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

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Przed użyciem produktu należy intensywnie wstrząsnąć pojemnikiem. Należy zaaplikować cienką i 
równomierną warstwę Emulsji matowej do parkietu i korka przy użyciu Zestawu do nakładania powłok lub 
niestrzępiącym się mopem. W celu zwiększenia połyskowości należy nałożyć drugą warstwę powłoki w 
kierunku prostopadłym do poprzedniej i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin, a najlepiej na noc. 

 
Ochrona podłogi jest zachowana jeżeli Emulsja matowa do parkietu i korka jest aplikowana w regularnych 
odstępach czasu z jednoczesnym codziennym czyszczeniem. Cykl pielęgnacji powinien być dostosowany do 
intensywności użytkowania: 

 Podłogi narażone na niskie zużycie (np. sypialnie, salony, biura nieotwierane publicznie) raz lub 
dwa razy do roku. 

 Podłogi narażone na średnie zużycie (np. w korytarzach, klatkach schodowych, biurach otwartych 
publicznie) w przybliżeniu co 3-6 miesięcy lub w ekstremalnych obszarach nawet częściej. 

 Podłogi narażone na ekstremalne zużycie (np. w restauracjach i pubach, sklepach, domach 
towarowych, szkołach i parkietach tanecznych) w okresach 4 lub 8 tygodniowych lub w obszarach 
narażonych na jeszcze intensywniejsze zużycie nawet częściej. 

 
Uwaga: Emulsja matowa do parkietu i korka podkreśla strukturę drewna i pogłębia kolor. Jeśli są 
jakiekolwiek wątpliwości, należy przetestować produkt w jakimś niewidocznym miejscu. Podczas aplikacji 
powłok należy unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów oraz wyłączyć ogrzewanie podłogowe.  
 

  4  ZUŻYCIE 

Wstępna ochrona/odświeżanie: 20-25ml/m2. 
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  5  MAGAZYNOWANIE 

Emulsję matową do parkietu i korka należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

 

  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: METYLOCHLOROIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON, BRONOPOL, perfumy, rozpuszczalniki, 
komponenty pielęgnujące. 
pH:  7,5-8 (koncentrat) 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP: etykietowanie nie jest konieczne. 
 
EUH208 zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-on [EC no. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. 
 
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 Emulsji matowej do parkietu i korka. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  

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

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie    E-Mail:export@dr-schutz.com 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego     www.dr-schutz.com   
NIP 527-274-55-73, REGON 362590538        
kapitał zakładowy 5.000 PLN 

 
Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność.  
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