IDEALNE ROZWIĄZANIE
DO KAŻDEGO OBIEKTU
Stworzony przez najlepszego w Europie producenta
środków do pielęgnacji wykładzin podłogowych.
Dr. Schutz - a brand of

Biura

MOCNO UŻYTKOWANE
PODŁOGI TRWALE PIĘKNE
DZIĘKI PU SEALER

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,

Zwiększona odporność na ścieranie

mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych

Ekonomiczny i przyjazny środowisku

i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub

Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi

polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń w głąb wykładziny
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

WYJĄTKOWE
ROZWIĄZANIA

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie

Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu

z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu
komponentu Duro Plus L do PU Sealer
Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach
elastycznych, niezależnie od wzoru

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.

Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe
wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.
2

1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie
użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe
szkody w podłodze.

2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną
ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie
użytkowanego podłoża.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI –
GWARANCJA
SKUTECZNOŚCI
z PU Sealer i PU Anticolor

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

Przychodnie
& szpitale

Zwiększona odporność na ścieranie

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Zwiększona odporność na barwiące i bezbarwne
środki dezynfekcyjne
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji) i Disinfectant Cleaner
Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor wnikające w fugi brud
oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.

2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor podłoże zostaje
zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie
wszelkich bakterii.

SKUTECZNA
PIELĘGNACJA I
BEZPIECZEŃSTWO

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Domy opieki

Zwiększona odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na barwiące i bezbarwne
środki dezynfekcyjne

z PU Sealer i PU Anticolor
Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Redukcja powstawania bakterii dzięki szczelnej
powłoce zabezpieczającej
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji) i Disinfectant Cleaner
Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor wnikające w fugi brud
oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.

2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor podłoże zostaje
zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie
wszelkich bakterii.

SPECJALNE MIEJSCA
DO ZASTOSOWANIA

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu

Zwiększona antypoślizgowość i wysoka odporność na

Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10

ścieranie z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

komponentu Duro Plus L do PU Sealer
Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach
elastycznych, niezależnie od wzoru

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner (PU Środek do codziennej pielęgnacji) i Disinfectant Cleaner
Dr.Schutz (Środek do dezynfekcji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.

Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe
wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.
2

1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie
użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe
szkody w podłodze.

2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną
ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie
użytkowanego podłoża.

ŁATWA PIELĘGNACJA
MOCNO UŻYTKOWANYCH
PODŁÓG
z PU Sealer i komponentem Duro Plus L.
Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Znaczna oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym
Zwiększona odporność na ścieranie
Bezpieczeństwo na podłożach sportowych (zgodnie z
normą DIN 18032 i PN-EN 14904)
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU. Silne natężenie użytkowania
oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe szkody w
podłodze.

2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną
ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie
użytkowanego podłoża.

Szkoły &
Przedszkola

MOCNO UŻYTKOWANE
PODŁOGI – TRWALE
PIĘKNE
dzięki PU Sealer

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Zwiększona odporność na ścieranie

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń w głąb wykładziny
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

Centra
handlowe

SPECJALNE
ZASTOSOWANIE

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie

Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu

z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu
komponentu Duro Plus L do PU Sealer
Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach
elastycznych, niezależnie od wzoru

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.

PU Sealer Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe
wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.
2

1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie
użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe
szkody w podłodze.

2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną
ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie
użytkowanego podłoża.

CZYSTE
ROZWIĄZANIE

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Zwiększona odporność na ścieranie

z PU Sealer

Ekonomiczny i przyjazny środowisku

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Redukcja powstawania bakterii dzięki szczelnej
powłoce zabezpieczającej
Hotele &
Gastronomia

Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych
zabezpieczające

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor wnikające w fugi brud
oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.

2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor podłoże zostaje
zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie
wszelkich bakterii.

WYJĄTKOWE
MOŻLIWOŚCI

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

Antypoślizgowość i wysoka odporność na ścieranie

Wysokie bezpieczeństwo poprzez dodanie komponentu

z komponentem Antislip i Duro Plus L.

Antislip i uzyskanie antypoślizgowości w stopniu R10

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

Zwiększona odporność na ścieranie dzięki dodaniu
komponentu Duro Plus L do PU Sealer
Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Możliwość stosowania na wszystkich wykładzinach
elastycznych, niezależnie od wzoru

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Gładka powierzchnia nie posiadająca powłoki Antislip.

Komponent Antislip zapewnia antypoślizgowość i spełnia najwyższe
wymagania BGR 181, zgodny z normą DIN 51130.
2

1 Bez powłoki ochronnej Duro Plus L. Silne natężenie
użytkowania oraz cząstki brudu mogą spowodować trwałe
szkody w podłodze.

2 Komponent Duro Plus L zapewnia wyjątkowo mocną
ochronę oraz ułatwia pielęgnację nawet bardzo silnie
użytkowanego podłoża.

BEZ PRZEBARWIEŃ –
ŁATWA PIELĘGNACJA
z PU Sealer Anticolor

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Zwiększona odporność na ścieranie

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych i
poliuretanowych*.

Zwiększona odporność na czynniki barwiące
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Bez powłoki PU Anticolor czynniki chemiczne wnikają w podłogę.

2 Dzięki PU Anticolor podłoga zostaje zabezpieczona szczelnie przed
wnikaniem czynników chemicznych i barwiących.

Salony
fryzjerskie

PO PROSTU PERFEKCYJNY WYGLĄD
z PU Anticolor i PU Sealer

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Zabezpieczenie przed wnikaniem garbników gumy

Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, LVT, linoleum,
mineralnych mas szpachlowych*, posadzek epoksydowych
i poliuretanowych*, jak również do glazurowanych lub
polerowanych podłóg kamiennych i płytek*.

z opon w strukturę wykładziny
Zwiększona odporność na ścieranie
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Poprawa wyglądu podłogi
Oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:

Salony
samochodowe

po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1

Bez powłoki PU Anticolor garbniki gumy wnikają w podłogę.

2 Dzięki PU Anticolor podłoga zostaje zabezpieczona szczelnie przed
wnikaniem garbników gumy w podłogę oraz powstawaniem plam.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

NAJLEPSZE
OSIĄGNIĘCIA
z PU Sealer

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Bezpieczeństwo na podłożach sportowych

Stworzony specjalnie do: podłóg sportowych PCW i linoleum,
posadzek epoksydowych i poliuretanowych*.

(zgodnie z normą DIN 18032 i PN-EN 14904)
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Oszczędność kosztów związanych z czyszczeniem bieżącym
Zwiększona odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o. aby sprawdzić
czy dane podłoże zostało
przetestowane.

1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

Sport

MOCNO UŻYTKOWANE
PODŁOGI TRWALE
CHRONIONE
z PU Anticolor

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE
Zwiększona odporność na ścieranie

Stworzony specjalnie do proaktywnej ochrony nowych jak i
odnowy starych podłóg kauczukowych.*

Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Gwarancja 30+ - wydłużony okres użytkowania podłogi
Zwiększona odporność na działanie środków chemicznych
Łatwe codzienne utrzymanie czystości
Poprawa wyglądu podłogi

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
Silnie strukturalnych podłóg
kauczukowych np. z gumowymi
wypustkami nie można zabezpieczyć
powłoką. Prosimy zapoznać się z
naszymy zaleceniami dotyczącymi
podłóg kauczukowych, w przypadku wątpliwości skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr. Schutz
Polska sp. z o.o..

po prostu genialne – genialnie proste
1 Bez ochronnej powłoki PU.
Silne natężenie użytkowania oraz cząstki brudu mogą
spowodować trwałe szkody w podłodze.

2

PU Sealer chroni podłogę i ułatwia jej pielęgnację.

1 Bez powłoki PU lub PU Anticolor wnikające w fugi brud
oraz bakterie są bardzo ciężkie do usunięcia.

2 Dzięki PU Sealer i PU Anticolor podłoże zostaje
zabezpieczone szczelną powłoką co ułatwia usunięcie
wszelkich bakterii.

Kauczuk

METAMORFOZA
STAREJ PODŁOGI

ZALETY SYSTEMU
W SKRÓCIE

z PU Design
Stworzony specjalnie do: podłóg PCW, linoleum, kauczuku*,
podłóg epoksydowych i PU*, mineralnych mas szpachlowych*,
jak również do glazurowanych lub polerowanych podłóg
kamiennych i płytek*.

Indywidualny projekt podłogi
Ekonomiczny i przyjazny środowisku
Brak przestojów na objekcie
Bez brudu, hałasu i gruzu
Zwiększona odporność na ścieranie
Łatwe codzienne utrzymanie czystości

Idealny do bieżącego czyszczenia:
PU Cleaner Dr.Schutz (PU Środek do codziennej pielęgnacji)!

Działanie:
po prostu genialne – genialnie proste
Ponieważ nie na wszystkie
posadzki tego typu można
nakładać powłoki poliuretanowe,
prosimy skontaktować się z
naszym dystrybutorem Dr.
Schutz Polska sp. z o.o. aby
sprawdzić czy dane podłoże
zostało przetestowane.

1

Przed odnawianiem: widoczne szkody podłoża.

1 Technika nakładania folii Dr.Schutz pozwala na tworzenie
wzorów na podłodze. Indywidualne motywy nakłada się łatwo
i zabezpiecza wartswą Super PU Sealer.

2 Dzięki PU Color i wierzchniej warstwie Super PU Sealer stare
podłogi wyglądają jak nowe i są trwale chronione.

PU Design

11-KROTNIE SPRAWDZONY
I ODZNACZONY

GWARANTOWANE
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

Odporny na ścieranie

Najwyższa ocena

Nawet po 25 000 obrotach

Zdrowia i środowiska

Podczas testów drezdeńskiego EPH stwierdzono, iż PU Sealer

PU Sealer i komponent Antislip zostały ocenione

spełnia w 100% normy DIN EN 14085 (test odporności na

przez GEV podczas europejskiego testu emisyjności

kółka) na wszystkich podłożach elastycznych. Po dokładnie

jako „bardzo mało emisyjny” (EC 1R). PU Sealer

25 000 obrotach ocena brzmi: „brak widocznych zmian

zapewnia tym samym najlepszą ochronę nie szkodząc

powierzchni” na wszystkich przetestowanych podłożach.

przy tym ludzkiemu zdrowiu i środowisku.

Najwyższa odporność na ścieranie

Doskonała odporność na czynniki

Sześciokrotnie dłuższa żywotność

chemiczne - Nawet w trudnych sytuacjach

Podczas testów przeprowadzonych przez Instytut FIGR oraz

Profesjonalna powłoka zabezpieczająca w obiekcie

WFK/ FRT stwierdzono, iż PU Sealer posiada sześciokrotnie

musi dużo wytrzymać – również agresywne substancje.

dłuższą żywotność w porównaniu do zwykłych powłok

Drezdeński Instytut EPH przetestował PU Sealer oraz PU

zabezpieczających.

Anticolor pod względem odporności na czynniki chemiczne

System PU firmy Dr.Schutz

(DIN 68861). Rezultat: Spełnione wszystkie wymogi gupy

www.dr-schutz.com

samochodowych , czynniki barwiące mebli oraz wycieraczek.

1 B! PU Anticolor jest odporny na garbniki gumy z opon

Certyfikaty

11-KROTNIE SPRAWDZONY
I ODZNACZONY
R 9 i R 10 -

Dopuszczony do podłóg sportowych

Wymogi całkowicie spełnione

Spełnia normę DIN 18032

Odporny na ślinę i pot

Czy to w domach opieki, kuchni, szpitalach czy w branży

Bezpieczeństwo podłóg sportowych jest szczególnie ważne.

Spełnia normę DIN 53160

spożywczej, coraz częściej pojawia się pytanie o antypoślizgowość i

Właściwości PU Sealer zostały przetestowany przez Instytut

PU Sealer i PU Anticolor zostały przetestowane przez

klasę R. Testy BGIA (BGR 181, DIN 51130) potwierdziły iż system PU

MPA ze Stuttgartu na linoleum sportowym oraz sportowych

drezdeński EPH, zgodność z normą DIN 53160 (odporność na

z zastosowaniem odpowiedniego proszku uzyskuje nawet klasę R10

podłogach PCW. Rezultat: test zdany z wyróżnieniem!

ślinę i pot) została potwierdzona.

(komponent Antislip).

Polecany przez wiodących
producentów wykładzin i
podłóg

Komponent Antislip - Stosowanie na obszarach
mokrych -zgodny z normą DIN 51097
Odporność ogniowa

Pierwszy tego typu system -

Na wszystkich podłożach

Dopuszczony przez Niemiecki Instytutu

Klasa odporności ogniowej jest bardzo ważna w budownictwie.

Techniki Budowlanej DIBt

Drezdeński Instytut MPA potwierdził iż na podłożach PWC,

PU Sealer to pierwsza powłoka do elastycznych i

mineralnych oraz linoleum odporność ogniowa PU Sealer nie

mineralnych podłóż, która otrzymała dopuszczenie

zmienia się, zgodnie z DIN EN 13501-1.

Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt.

Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artigo
Balta Industries - Balterio - BASF Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab - Bolon ab

Instytu ZUS z Pilsen przetestował i potwierdził możliwość

Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international - Comfundo - Cortex Debolon

stosowania PU Sealer Antislip na obszarach mokrych, po

Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat - Gerflor

których chodzi się boso.

floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz Karndean - KLB kötztal

Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger Enia carpet - Filzfabrik fulda
Girloon - Golvabia - Grabo llc - Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit Ideal
Le tissage d’arcade - LG chem - Likolit Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei
Maxit Medes Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap Neoflex
(rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Novalis international - Object carpet

Bezpieczny
Dla żywności i podczas jej przetwarzania

Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ - Polyflor
Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH
Soluflex - Steirer parkett - Swiff-train company - Tajima - Tarkett
Tekima teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-woods
TWN - Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american

ISEGA Niemcy potwierdziło bezpieczeństwo stosowania
PU Sealer w sektorze żywnościowym.

tile, inc - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders Witex WPT / windmöller flooring - Zipse - 2tec2

ul. Grzybowska 87
00-884 Warszawa
tel.: +48 535 500 483
+48 604 417 615
dr-schutz@dr-schutz.eu
www.dr.schutz.com
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