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  1  OPIS PRODUKTU  

Preparat do gruntownego czyszczenia lakierowanych podłóg drewnianych (parkietów) i podłóg korkowych 
oraz usuwania z nich starych powłok pielęgnacyjnych. Nadaje się także do gruntownego czyszczenia 
olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych.  
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Wodoodporne, olejowane i woskowane podłogi drewniane (parkiety) i podłogi korkowe. 

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

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Podłogę należy najpierw zamieść lub odkurzyć. Rozcieńczyć Środek Do Intensywnego Czyszczenia w 
proporcji od 1:1 do 1:3 i rozprowadzić mopem po czyszczonej powierzchni, unikając tworzenia się kałuż. Po 
upływie maksymalnie 10 minut należy wyszorować powierzchnię Padmasterem z czerwonym lub białym 
padem lub jednotarczową maszyną  (np. SRP1) z zainstalowanym czerwonym lub białym padem. Można 
również użyć pad w kolorze niebieskim lub zielonym lecz konieczne jest sprawdzenie działania na 
powierzchni lakieru aby nie powodować zbyt mocnych rys podczas szorowania. 
 
Podłogę należy czyścić sekcjami. Prace najlepiej przeprowadzać w dwie osoby, przy czym jedna osoba 
prowadzi prace szorowania, a druga natychmiast usuwa zabrudzenia, aby uniknąć wyschnięcia na podłodze 
i wykonuje płukanie powierzchni mopem i czystą wodą. Nie należy czyścić wrażliwych powierzchni takich 
jak malowane meble, listwy przypodłogowe, drzwi roztworem czyszczącym. Konieczne jest sprawdzenie 
powierzchni lakieru pod kątem i całkowitych przetarć. 
 
Uwaga: Podłogi drewniane i parkiety są podłogami naturalnymi i nigdy nie powinny być narażone na 
wilgoć przez dłuższy czas, ponieważ mogą wchłonąć wodę i się zdeformować. Z tego powodu należy czyścić 
podłogę lekko wilgotną ściereczką lub mopem. Nie wylewać roztworu bezpośrednio na podłogę. 
 

  4  ZUŻYCIE 

3-5l/100m2 (rozcieńczenie 1:1 do 1:3) 
10-15l/100m2 (nierozcieńczony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  5  MAGAZYNOWANIE 

Środek Do Intensywnego Czyszczenia należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym 
opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
 

 

http://www.dr-schutz.com/


Karta techniczna 

ŚRODEK DO INTENSYWNEGO 

CZYSZCZENIA 

 

Strona 2 z 3 

 

  

 

 

  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: poniżej 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych. Zawiera substancje zapachowe, LIMONENE, rozpuszczalniki. 
pH: ok. 7,5 (koncentrat) 
GISCODE: GG 0 
 
Środek Do Intensywnego Czyszczenia podlega przepisom Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych               
i jest oznakowany zwrotem określającym zagrożenie „Produkt Łatwopalny”. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. 

 

  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 produktu o nazwie Środek Do Intensywnego Czyszczenia. 

- 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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Ul. Dekoracyjna 3        Holbeinstraße 17 

65-722  Zielona Góra       D-53175 Bonn 

+48 535 500 483        Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40 
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NIP 527-274-55-73, REGON 362590538        
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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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