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  1  OPIS PRODUKTU  

Nie zawierający rozpuszczalników płyn do codziennego czyszczenia zabezpieczonych podłóg drewnianych. 
Posiada doskonałe właściwości rozpuszczające tłuszcz i brud w połączeniu z Emulsją połyskową/matową do 
parkietu i korka. Nadaje się również do pierwszego czyszczenia po instalacji podłogi. 
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Drewniane i korkowe podłogi pokryte powłoką zabezpieczającą.  

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

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Rozcieńczyć Środek do czyszczenia parkietu i korka w proporcji 1:200 (50 ml na 10l wody), umyć podłogę       
mopem i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku większych powierzchni należy zwiększyć rozcieńczenie 
do stosunku 1:400 (25ml na 10l wody) z użyciem jednotarczowej maszyny (np. SRP1) z zainstalowanym 
białym lub czerwonym padem. 
 
Zabrudzenia od smarów oraz inne intensywne zabrudzenia można usuwać przy pomocy nierozcieńczonego 
Środka do czyszczenia parkietu i korka z białym nieściernym padem. Po takim czyszczeniu należy 
zneutralizować czyszczone miejsce czystą wodą. 
 
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 i upewnij się, nie wylewać płynu bezpośrednio na podłogę. 
 

  4  ZUŻYCIE 

Codzienne czyszczenie: 0,1l/100m2 (rozcieńczenie 1:200).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

 Środek do czyszczenia parkietu i korka należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym 
opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
 

  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: mniej niż 5% anionowych tenzydów, mniej niż 5% jonowych tenzydów. Zawiera 
metylochloroizotiazolin, metyloizotiazolinon, bronopol. 
pH: ok. 9-9,5 (koncentrat) 

http://www.dr-/
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ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP: GHS07 Niebezpieczne. 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 PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. 
P337+P313 Jeśli podrażnienie oka się utrzymuje, zasięgnij porady lub opieki lekarza. P501 Zawartość / 
pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. 
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) 
 

 
Podczas używania nawet mocno rozcieńczonego roztworu należy przestrzegać przepisów BHP. 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 Środka do czyszczenia 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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