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DR. SCHUTZ
TRWAŁE ZABEZPIECZENIE
PODŁÓG
Najlepsze rozwiązanie dla podłóg w pomieszczeniach
służby zdrowia

Dr. Schutz - a brand of

NAJLEPSZA OCHRONA
TWOICH PODŁÓG
Firma Dr. Schutz opracowała specjalne trwałe powłoki,

Wymagania dotyczące podłóg w pomieszczeniach opieki

które chronią twoją podłogę przed ścieraniem,

zdrowotnej są szczególnie wysokie. Ze względu na dużą

uszkodzeniem i infekcją bakteryjną przez bardzo długi

intensywność użytkowania i stosowanie specjalnych chemikaliów

okres. Udzielamy pisemną gwarancję na trwałość powłoki

powierzchnia musi być wyjątkowo trwała. Ponadto spoiny i rysy

przez minimum 36 miesięcy.

w podłodze stwarzają idealne warunki do rozwoju

Powłoki można zastosować przy renowacji istniejących

niebezpiecznych zarazków.

podłóg, a także do ochrony nowo położonych podłóg.

ZALETY POWŁOK PU DR. SCHUTZ
THE ADVANTAGES OF THE DR. SCHUTZ SYSTEM FOR YOU
o

Najwyższa odporność na ścieranie zgodnie

Highest resistance to abrasion, in accordance with

z ISO 5470-1:1999 – PISEMNA

ISO 5470-1:1999 and ASTM D4060

GWARANCJA na okres minimum 36 m-cy

99.5% fewer bacteria growing in the joint areas

o

99.5% mniejszy rozwój bakterii na powierzchni

o

Najwyższa ochrona przed plamami

Highest protection against stains and disinfectants
Secures hygiene standards in accordance with the
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Doskonały do podłóg ESD

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Member of

Member of World Green Building Council
Hospital Management
AWARD

MOŻESZ ZNALEŹĆ DODATKOWE INFORMACJE NA NASZEJ
STRONIE WWW.DR-SCHUTZ-NURSINGHOMES.COM

NASZA POWŁOKA PU SIEGEL
NIE MA SOBIE RÓWNYCH
Udowodniono, że trwałe powłoki Dr. Schutza są bardziej wytrzymałe niż każde inne
wykończenie w środowisku opieki zdrowotnej.
NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WEDŁUG ISO 5470-1:1999 / ASTM D4060
Odporność na ścieranie
po 1000 obrotów
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Dr. Schutz

Inne trwałe powłoki

Dr. Schutz

Tradycyjne polimery

Źródła: certyfikat EPH 2718538 z 12.02.2019 i raport HO2828 / 04-A z FIGR i WFK / FRT

→ Dr. Schutz PU Siegel został przetestowany w porównaniu z sześcioma innymi dostępnymi w handlu trwałymi

powłokami i okazał się znacznie lepszy niż każda inna powłoka (średnio lepszy o 2,4 razy), a także lepszy
o 6 razy niż tradycyjne polimery stosowane do zabezpieczania podłóg .

without coating

with Dr. Schutz coating

Zarazki stwarzają wiele

Zarazki rozwijają się

zagrożeń szczególnie dla

szczególnie w wszelkich

osób chorych i starszych.

zagłębieniach
i zarysowaniach
powstałych w podłogach.

99.5% MNIEJ ZARAZKÓW
dzięki powłokom poliuretanowym Dr. Schutz

i
Bez powłoki zabezpieczającej bród
gromadzi się w rysach powstałych na
powierzchni podłogi i jest trudny do

PORÓWNANIE ROZWOJU BAKTERII

usunięcia.

Powłoki Dr. Schutz są bardzo
odporna na rysowanie I ścieranie
więc brud nie ma gdzie się
gromadzić I podłogę można
bardzo łatwo wyczyścić..

100% rozwój bakterii na
podłogach bez powłoki
Dr. Schutz

0.5% rozwój bakterii na
podłogach z powłokami Dr.
Schutz

Source: Eurofins testing Report 19-1195

ZABEZPIECZENIE
HIGIENICZNE

DR. SCHUTZ ZAPEWNIA STANDARDY HIGIENY
ZGODNE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI I MIĘDZYNARODOWYMI,
TAKŻE NA PODŁOGACH LVT
Informacje służb medycznych

→ Najwięcej problemów

→ Zarysowania w podłogach są

→ PU Siegel lakier

na podłogach stwarzają

największym problemem

poliuretanowy firmy Dr. Schutz

w utrzymaniu czystości – tam

doskonale chroni podłogę i jest

jest największy rozwój wirusów

zgodny ze standardami higieny

rysy i zagłębienia,
w których gromadzi się
brud będący siedliskiem
bakterii I wirusów

TRBA 250.

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ
na plamy i środki dezynfekujące

→ Bezpośrednie porównanie wykazało, że lakier firmy Dr. Schutz o nazwie PU Antykolor jest
zdecydowanie bardziej odporny na barwienie wykładziny (przenikanie plam w strukturę podłogi) po
niż każda inna powłoka polimerowa dostępna na rynku.
Źródło: FIGR Research and Testing Institute for Facility Management test porównawczy odporności chemicznej trwałych powłok podłogowych z 02.04.2019

Bez powłoki PU Antykolor firmy
Dr. Schutz

Z powłoką PU Antykolor firmy Dr. Schutz
Powłoka zapewnia trwałą ochronę przed

Środki dezynfekujące i agresywne
chemikalia bez problem migrują
w strukturę podłogi i trwale ją
barwią.
.

agresywna chemią i środkami dezynfekującymi.
Podłoga nie jest zniszczona

NOWA PODŁOGA W CZASIE
KRÓTSZYM NIŻ 10 GODZIN
ZALETY POWŁOK ZABEZPIECZAJĄCYCH
FIRMY DR. SCHUTZ
UTWARDZANYCH PROMIENIAMI UV
o

Szybkie, w kilka sekund utwardzanie lakieru umożliwia
nieograniczony dostęp. Prawie brak przerw w działalności
obiektu.

o

Niezwykle wytrzymałe powłoki

o

Bardzo wysoka odporność na chemikalia i środki dezynfekujące.

o

Lakier podwójnie utwardzany - światłem UV i środkiem
sieciującym (utwardzaczem)

IDEALNY DO ULTRA
SZYBKIEJ RENOWACJI
PODŁOGI
w służbie zdrowia i innych
pomieszczeniach publicznych,
które mogą być zamknięte w
bardzo krótkim okresie czasu.

EALNY

KILKULETNIA OCHRONA
PODŁÓG
PRADOPRZEWODZĄCYCH
POWŁOKA DR. SCHUTZ ESD MEDI
COAT DOSKONALE ZABEZPIECZA
PODŁOGI PRĄDOPRZEWODZĄCE
o

o
o
o
o
o

Optymalna ochrona przed plamami i ścieraniem
Optimal protection against
stains
and mechanicali
mechanicznym
w salach
operacyjnych
abrasion in operating theatres and MRT rooms
pokojach
MRT
Całkowite
przywrócenie
i długoterminowa
Complete restoration
and long-term
protection
of conductive
properties przewodzących
ochrona
właściwości
Renowacja
możliwa w kolorze lub przezroczysta
Renovation possible in colour or transparent
Prawie żadnych przestojów i niedogodności w
Hardly any stoppages or downtime compared to
porównaniu
do wymiany podłogi
replacing the floor
Renowacja trwa kilkanaście godzin, a nie kilka
Notable reduction of maintenance costs
dni
Znacząca redukcja kosztów utrzymania

Powłoka zachowuje
właściwości podłogi ESD
zgodnie z normą IEC 61340-51 i ANS/ESD S20.20.

Podłoga jest doskonale
chroniona przed ścieraniem,
rysowaniem I plamieniem.

Head Office:
Dr. Schutz International
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn, Germany
+49 (0) 228 / 953 52 - 0
export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
Andrzej Zabiega
tel. 535 500 483
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