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Technické změny vyhrazeny. Dbejte návodů na ošetřování a návodů k použití na obalech. 

Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. 

Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší zodpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání 
těchto produktů na vaše záměry a účely.

Produkty Dr. Schutz

| PU-COLOR – barevná renovace povrchu podlahovin 4

| Elastické, minerální, keramické a lité podlahy 6

| Sprejový čistič a Spray Mop 12

| Koberce, odstraňovače skvrn 13

| Dřevěné, korkové a laminátové podlahy 16

| TERASY ZE DŘEVA, WPC A ZAHRADNÍ NÁBYTEK 20

Produkty eukula

| Tmely a laky na vodní bázi pro dřevo a korek 23

| Oleje, louhy a barevné oleje pro dřevo a korek 27

| Čistící a ošetřovací produkty 32

Servis, marketing

| DemaServis 52

| dema partner 54

| dema akademie 55

| rychlé přehledy produktů dr. schutz 56

| Výrobci podlahovin, kteří doporučují produkty Dr. Schutz Group 58

| Zkušební instituty 59

Nářadí, stroje a příslušenství 

| Nářadí a pomůcky 35

| Stroje a příslušenství 45

| opravnÁ sadA 47

| ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky 48



3

Značky koncernu
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barevná renovace
POvrchu PODlahOviN

SyStéM Je vhODNý PrO:

- elastické podlahoviny (vinyl - Pvc, linoleum, kaučuk)
- lité epoxidové a polyuretanové podlahy
- testované minerální cementové lité podlahy
- surové nebo lakované dřevěné podlahy
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pU Color Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální barevný 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou re-
novaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný ochranný fi lm, vynikající 
elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilna-
vost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Barvu je možné vybírat z 
různých barevnic - RAL-K5, NCS, Protone, Sikkens 4041 /s výjimkou světélkujících 
a metalických barev/. Určené pouze pro odborné, vyškolené  a certifi kované pro-
váděcí fi rmy.

0,99 l zadat barvu RAL dle krytí

5,5 l zadat barvu RAL dle krytí

Fólie a šablony Obj. číslo

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produkty PU-Siegel /  
PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiné-
ho. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech 
seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech. 
Pozor: Pouze pro vyškolené a certifi kované realizátory. Zakázkové dodání dle specifi ckých 
podmínek.

viz ceník PU Color

vzorkovnice Ral k-5 Obj. číslo

Barevnice RAL K5 obsahuje všech 213 klasických barev RAL CLASSIC. Perfektní pro prezentaci 
barev, barevné kombinace a srovnání při výběru a poradenství.

viz ceník PU Color

Čipsy Obj. číslo

Barevné čipsy pro vsyp do nátěru PU Color. 8 standardních barev k okamžitéímu dodání. 169 
zvláštních barev na poptávku.

viz ceník PU Color

Čipsovací strojek Obj. číslo

Univerzální čipsovací strojek pro aplikaci čipsů do nátěru PU Color. Po stisknutí tlačítka se 
provádí čipsování. Individuálně nastavitelná šířka čipsování od 0,5 do 2,5 m. Provoz na bate-
rie (nejsou součástí dodávky).

viz ceník PU Color

Dekorační razítko Obj. číslo

Ruční dekorační razítko (kostka). Sestavený vzor z kůže. Pro dekorace krajů, malých ploch a 
pro váleček nepřístupných míst. Velikost: 15 x 15 cm.

viz ceník PU Color

Dekorační váleček Obj. číslo

Rozetový váleček se vzorem z kůže. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 
18 cm. Bez držáku.

viz ceník PU Color

Pu color – barevná renovace povrchu podlahovin

pu color
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elaStické, minerální, 
keramické a lité poDlahy
Pvc, cv, liNOleuM, viNyl, KaučuK, Pur, 
ePOXiD, ceMeNtOvá StěrKa, DlažBa
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Základní čistící přípravek R                  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro základní čištění a čištění po pokládce u těchto podlahovin: Linoleum, PVC, 
kaučuk, vinyl, dlažba, kámen.  Odstraňuje vrstvy starých ochranných nátěrů, 
zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota. Neobsahuje NTA a nemá 
žádné označení nebezpečí..

750 ml 0617075007 15 m2

5 l 0617000590 100 m2

10 l 0617001090 200 m2

 pH 10,0

turbo-základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a 
účinně staré metalické polymerní disperze a ochranné polymerní vosky. Účinný 
také na přestárlé nebo navrstvené nátěry a také na separační látky na kaučuko-
vých podlahách. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro tyto podkla-
dy: PVC, Polyolefi n a kaučuk. Pro profesionální použití v objektu.

10 l 0971001090 250 m2

           pH 10,0

profi -základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro profesionální základní čištění všech PVC-podlahovin. Není vhodný pro linole-
um a kaučuk. Vysoce alkalický. Velmi dobrá rozpouštěcí síla na metalické polymer-
ní disperze a také na přestárlé nebo navrstvené ochranné nátěry. Pro profesionální 
použití v objektu. 

* Při ředění 1:5

5 l 0970000590 300 m2*

 pH 13,5

Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů

Penetrace

elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

lino primer - pro linoleum Obsah Obj. číslo Vydatnost

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Pouze pro profe-
sionální použití. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. 
Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální 
pro následně aplikované Dr. Schutz 2K-PU nátěry nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné 
vrstvy.

2,09 l 2000000205 70 m2

                              pH 8,5

primer - pro minerální cementové podlahy Obsah Obj. číslo Vydatnost

Penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální podklady na cementové bázi 
před konečným lakováním Dr. Schutz PU ochrannou vrstvou, SuperPU-Siegel nebo 
Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost 
následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché 
použití.  

5 l 2001000590 60-80 m2

             pH 8,5

superbond - aktivační penetrace pro nesavé povrchy Obsah Obj. číslo Vydatnost

Aktivační penetrace pro nesavé silikátové podklady před konečnou aplikací vrch-
ních nátěrů Dr. Schutz PU ochranná vrstva, Dr. Schutz PU Anticolor nebo Dr. Schutz 
PU Color. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří fi lm.  

5 l 0301000505 200-250 m2

             pH 10,0
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pU anticolor Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vyso-
kou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným 
chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím (pro nejvyšší 
odolnost vůči barevným chemikáliím doporučujeme hedvábně 
lesklou verzi produktu). Pouze pro profesionální použití. Redukuje 
přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný fi lm, 
vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá apli-
kace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2 R). 
Protiskluzná třída R9 (PU Anticolor extramat).

extramat 6 l 4172000690 120 m2

extramat 1,08 l 4172000190 21 m2

 Stupeň lesku: 6-8             pH 8,0

mat 6 l 4170000690 120 m2

mat 1,08 l 4170000190 21 m2

 Stupeň lesku: 10-20             pH 8,0

pololesk 2,5 l 4100002590 50 m2

 Stupeň lesku: 30-49             pH 8,0

pU siegel Obsah Obj. číslo Vydatnost

Původní český název: PU ochranná vrstva
Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou 
ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilna-
vost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný fi lm, 
vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplika-
ce je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m2) nebo dvouvrs-
tvý systém (2x 50 ml/m2). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá 
aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Tes-
továno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní 
podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Pro-
tiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).

Stupně lesku: lesklý, matný, extramatný, ultramatný.

ultramat 5,5 l 5054000590 110 m2

ultramat 0,99 l 5054000190 20 m2

 Stupeň lesku: <4             pH 8,5

extramat 5,5 l 5052000590 110 m2

extramat 0,99 l 5052000190 20 m2

 Stupeň lesku:  5-7             pH 8,5

mat 5,5 l 5050000590 110 m2

mat 0,99 l 5050000190 20 m2

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,5

lesk 5,5 l 5053000590 110 m2

lesk 0,99 l 5053000190 20 m2

 Stupeň lesku: >70-85             pH 8,5

pU neO Obsah Obj. číslo Vydatnost

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí 
látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, 
neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebez-
pečí, neobsahuje isokyanáty! Odolný ochranný fi lm, vynikající elasti-
cita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv 
a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! 
Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m2) nebo 
dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m2). Redukuje přilnavost nečistot a 
ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní 
žloutnutí. Protiskluzná třída R9. Produkt obdržel označení „Modrý 
anděl“.

extramat 5,5 l 5032000590 110 m2

extramat 0,99 l 5032000190 20 m2

 Stupeň lesku:  5-7             pH 8,3

mat 5,5 l 5031000590 110m2

mat 0,99 l 5031000190 20 m2

 Stupeň lesku: 10-15             pH 8,3

elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro extrémně zatěžované objekty
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elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

Speciální 2K-polyuretanové ochranné nátěry – pro mimořádné situace

Uv pU siegel  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesíťovaný UV-zářením a izo-
kyanáty. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost 
nečistot a ulehčuje běžné čištění. Velmi dobrá odolnost vůči bez-
barvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro 
vyškolené realizátory!

extramat 5,5 l 5072000525 55 m2

mat 5,5 l 5069000525 55 m2

  Stupeň   lesku  -  extramat:  <10
 Stupeň lesku - mat: 15-20             pH 7,8

esD topcoat  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi. Splňuje po-
žadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, 
ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí 
nátěr přes základní nátěry Dr. Schutz ESD Basecoat popřípadě Dr. 
Schutz ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na pod-
lahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje 
běžné čištění. Vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým 
chemikáliím. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené 
realizátory!

mat 5,5 l 5089000550 110 m2

0,99 l 5089000150 20 m2

 Stupeň lesku: 15-20             pH 7,8

esD medicoat   Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi se zvýšenou 
odolností vůči barevným chemikáliím a dezinfekcím. Ostatní vlast-
nosti jsou stejné jako u ESD Topcoat.

mat 6 l 5093410050 120 m2

 Stupeň lesku: 15-20             pH 7,8

esD basecoat   Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. 
S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro reno-
vaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. 
Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem 
EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD 
STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný fi lm, vynikající elasticita a 
dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro pro-
fesionální použití a pro vyškolené realizátory

mat 5,5 l 5088000550 110 m2

0,99 l 5088000150 20 m2

 Stupeň lesku: 15-20             pH 7,8

esD Color base  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. 
S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro reno-
vaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. 
Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem 
EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD 
STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný fi lm, vynikající elasticita a 
dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pozor: Pouze pro pro-
fesionální použití a pro vyškolené realizátory!

viz ceník esD systém

 Stupeň lesku: 15-20             pH 7,8

Doplňkové produkty ke všem 2K Pu lakům

Decelerator add                                                                        NOVINKA Obsah Obj. číslo

Tekutá přísada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty 2K-laků 
Dr. Schutz a eukula. Doporučené dávkování 1:20 (5%).

250 ml 0113025025
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R11 antislip add Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro 
laky eukula strato. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluz-
nost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není 
náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. 
Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro 
profesionální použití. Bez VOC.

440 g 4000044005 110 m2

elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

Doplňkové produkty ke všem 2K Pu lakům

R10 antislip add Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. 
Pro Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi a pro laky eukula strato v posledním nátěru. 
Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 
dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.

500 ml 4002050024 110 m2

1K-polymerní ochranné nátěry – pro středně až silně zatěžované objekty

secura - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností 
vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání pod-
lahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi 
zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-
-Speed. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.

5 l 2650000590 200 m2 

10 l 2650001090 400 m2

 Stupeň lesku: 14-19                pH 8,5

sG lesk - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám 
od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje 
přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává za-
chována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

5 l 2550000590 200 m2 

10 l 2550001090 400 m2

 Stupeň lesku: 70-80                pH 8,5

medica - tvrdá ochranná vrstva Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou 
odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošet-
ření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a 
usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také 
pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

5 l 2950000590 200 m2 

 Stupeň lesku: 65-75             pH 9,0

Duro plus l add Obsah Obj. číslo Vydatnost

Tekutá přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátě-
ru. Pro všechny varianty produktů Dr. Schutz PU Siegel, Dr. Schutz PU Anticolor a 
2K-laky eukula. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.

1 l 4301000150 110 m2

             pH 8,5
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mat-3000pU                                              Obsah Obj. číslo Vydatnost

Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčiště-
ných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. 
Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným fi lmem. 
Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro 
přirozený optický vzhled. Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro 
sportovní podlahy.

750 ml 2617075007 30 m2

5 l 2617000590 200 m2

10 l 2617001090 400 m2

 Stupeň lesku: 11-17             pH 8,5

lesk-3000pU Obsah Obj. číslo Vydatnost

Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčiště-
ných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. 
Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným fi lmem. 
Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci 
ochranného nátěru metodou High-Speed.

750 ml 2002075007 30 m2

5 l 2002000590 200 m2

10 l 2002001090 400 m2

 Stupeň lesku: 45-65             pH 8,0

Ošetřovací prostředky &  refresher – pro byty a mírně zatěžované objekty

elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

R 1000-čistící přípravek                                                       DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických 
podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů, 
které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošet-
řuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. 
Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první 
ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin Pů-
sobí protiskluzně, je antistatický a hedvábně matný. Splňuje požadavky normy 
DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.

750 ml 0017075007 750 m2

5 l 0017000590 5 000 m2

10 l 0017001090 10 000 m2

             pH 9,5

pU-čistič                                                                                     DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakou-
koliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. 
Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná 
tvorba šedých závojů. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího fi lmu a beze 
šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. Splňuje požadavky normy DIN 18032 
pro sportovní podlahy.

750 ml 0715075007 750 m2

5 l 0715000590 5 000 m2

10 l 0715001090  10 000 m2

             pH 9,5

Běžné čističe a dezinfekce

esD Floor Cleaner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. 
Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Sys-
témem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování po-
vrchu, žádná tvorba šedých závojů, čištění beze šmouh.

10 l 5091001000 10 000 m2

 pH 9,5
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elaStické, minerální, keramické a lité poDlahy

aktivní čistící přípravek R 280 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování 
silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v 
domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a fi lmů. 
Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.

750 ml 0217075007 40 m2

10 l 0217001007 500 m2

             pH 9,5

Dezinfekční prostředek - koncentrát       Obsah Obj. číslo Vydatnost

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. 
Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní, 
fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky 
a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně 
nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifi kován dle standardních metod DGHM
 a směrnic VAH.

5 l 4685000507 dle ředění

             pH 9,5

Běžné čističe a dezinfekce

spraymax      Obsah Obj. číslo Vydatnost

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy 
(PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším sprejovým mopem SprayMop. 
Ideální také pro čištění po pokládce.

1 l 1140000150 1000 m2

             pH 7,5

Sprejový čistič

Sprejový mop je ideální při použití s produktem Spraymax. 
Do nádržky mohou být ovšem dávkovány 
také produkty Pu čistič, čistič na dřevo a korek a 
Přípravek na čištění laminátu.

Díky snadnému spouštění sprejové páčky lze docílit 
mlhového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, 
které jsou choulostivé na vlhkost.

Spray Mop je ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah:
 • PVC, Vinyl
 • Linoleum
 • Dřevo a korek
 • Laminát
 • Kámen a dlažba

Spray mop
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koberce
čištěNí, iMPreGNace, ODStraŇOvače SKvrN
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Fresh-Up 2v1 - intenzivní čistič a pohlcovač pachů Obsah Obj. číslo Vydatnost

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kober-
cích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je 
ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čiště-
ní padem z mikrovlákna.      

500 ml 1230050007 20 m2

5 l 1230000507 200 m2

             pH 10,0

Carpetlife - prášek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro 
intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění 
používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně polože-
ných nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná 
tvorba prachu.

1 kg 1050000150 15 m2

10 kg 1050001055 150 m2

koncentrát na koberce                                                          VHODNÝ I PRO VLNU Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. 
Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňova-
čem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.

750 ml 1482075007 50 m2

5 l 1482000507 350 m2

             pH 8,0

koberce

Předčističe a hlavní čističe

suchá pěna Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, 
juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.

400 ml 1012040007 10 m2

             pH 7,5

Fleckschutz Obsah Obj. číslo Vydatnost

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou 
být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo 
sedací soupravy.

400 ml 1601040007 10 m2

baygard - ochrana koberce Obsah Obj. číslo Vydatnost

Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, 
stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce.

500 ml 1505050007 20 m2

5 l 1505000507 200 m2

             pH 6,5

impregnace
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koberce

Odstraňovače skvrn

impregnace

Fleckenspray R Obsah Obj. číslo Vydatnost

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Od-
straňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy, pryskyřice 
apod.

200 ml 1301020007 dle použití

 

elatex Obsah Obj. číslo Vydatnost

Univerzální odstraňovač skvrn. 
Tabulku odstraňování skvrn  najdete na  www.dema-dekor.cz

200 ml 1320020007 dle použití

             pH 2,5

Fleck&Weg Obsah Obj. číslo Vydatnost

Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických 
vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako 
červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpatků, fi xů 
apod.

100 ml 1540010062 dle použití

400 ml 1540040007 dle použití

             pH 2,5

Fleck&Weg-hadřík 1 ks 1540700107

alibaba Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny 
z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro ori-
entální koberce.

200 ml 1330020007 dle použití

             pH 5,5

antistatikum Obsah Obj. číslo Vydatnost

Zabraňuje vytváření a odstraňuje elektrostatický náboj (minivýboje).  Tím nedo-
chází při dotyku s vodivými kovovými materiály (např. kliky na dveřích, karoserie 
automobilů, prodejní stojany) k vytváření nepříjemných elektrostatických výbojů. 
Zabraňuje také přilnavosti prachu na materiálech z umělých hmot (např. obrazov-
ky, lampy, telefony). 

400 ml 1401040007 10 m2
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Dřevěné, korkové  
a laminátové poDlahy
OšetřOváNí, čištěNí a OživeNí POvrchu
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Dřevěné, korkové a laminátové poDlahy

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

Dřevěné a korkové podlahy - olejované

Čistič na parkety a korek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čiš-
tění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.

750 ml 2112075007 750 m2

5 l 2112000507 5 000 m2

             pH 9,5

lesk na parkety a korek                                                       DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání 
nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným fi lmem, starým parketám a 
korku dodá opět nový lesk.

750 ml 2012075007 30 m2

5 l 2012000507 200 m2

 Stupeň lesku: 45-65             pH 8,0

mat na parkety a korek      DIN 18032 • EXTRAMATNÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání 
nové parkety a korek extramatným ochranným fi lmem, starým parketám a kor-
ku dodá opět nový vzhled.

750 ml 2172075007 30 m2

5 l 2172000507 200 m2

 Stupeň lesku: 11-21             pH 8,0

H
2
Oil Obsah Obj. číslo Vydatnost

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných 
a korkových podlah.  Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H

2
Oil rozetřít 

tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstra-
ňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální 
ochranu.

750 ml 2140075007 30 m2

5 l 2140000505 200 m2

             pH 6,0

H
2
Oil bílý Obsah Obj. číslo Vydatnost

Doběla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a 
použití stejné jako u H

2
Oil.

750 ml 2141075007 30 m2

             pH 6,0
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Dřevěné, korkové a laminátové poDlahy

Dřevěné a korkové podlahy - olejované

mýdlo na dřevo Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo 
korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetr-
né pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura.

750 ml 0180075007 375 m2

5 l 0180000507 2 500 m2

             pH 7,5

mýdlo na dřevo-bílé Obsah Obj. číslo Vydatnost

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné oživování bar-
vy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

750 ml 0181075007 375 m2

             pH 7,5

Intenzivní čistič na dřevo a korek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků poly-
merních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako 
intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

750 ml 2120075007 5 m2

5 l 2120000507 35 m2

 pH 7,5

intenzivní čističe 

Odstraňovač povlaku  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Odšeďovač - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře 
ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje 
je. Dřevu se vrátí jeho přirozená barva.

750 ml 2150075007 4 m2

2,5 l 2150002507 13 m2

             pH 2,3

Intenzivní čistič pro dřevo, WpC a kámen Obsah Obj. číslo Vydatnost

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednodu-
ché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.

750 ml 2165075007 25 m2

2,5 l 2165002507 80 m2

             pH 8,0
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přípravek na impregnaci spár Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podla-
hy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

250 ml 2260025007 20-50 m2

Dřevěné, korkové a laminátové poDlahy

laminátové podlahy - čištění a impregnace

přípravek na čištění laminátu Obsah Obj. číslo Vydatnost

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin 
a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.

750 ml 2210075007 750 m2

5 l 2210000507 5 000 m2

             pH 7,5

DLOUHODOBÁ OCHRANA PRO
VODIVÉ PODLAHOVINY

VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 9

Původní stav Po eSD renovaci
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teraSy ze Dřeva, Wpc, 
zahraDní nábytek,
byt a Dům
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terasy ze dřeva, WPc a zahradní nábytek

terasový olej světlý  Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pro všechny terasy ze dřeva a WPC. Speciální bezbarvý olej na bázi rostlinných 
olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. 
Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost 
dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost 
až R10.

750 ml 0164075007 3-6 m2

2,5 l 0164002507 10-20 m2

bangkirai olej tmavý Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální tmavě pigmentovaný olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřevi-
ny a jiné tmavé dřeviny ve venkovním prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá 
nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přiro-
zená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

750 ml 0163075007 3-6 m2

2,5 l 0163002507 10-20 m2

Univerzální čistič k Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži 
i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. 
Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.

750 ml 0817075007 dle ředění

10 l 0817001007 dle ředění

             pH 8,0

Inolit aktivní prášek Obsah Obj. číslo Vydatnost

Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového 
závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, beto-
nové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového 
kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.

1 kg 3210000127 10-20 m2

             pH netestováno

teraSy ze Dřeva, Wpc a zahraDní nábytek
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Značky koncernu
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tmely a laky 
na voDní bázi 
pro Dřevo a korek
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tmely a laky na voDní bázi pro Dřevo a korek

strato – tmely na vodní bázi

strato – základní laky na vodní bázi

strato fi ll 101 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pojivo pro dřevný tmel - na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného 
prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnící schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod 
olejem, lehký pro zpracování.  

1 l 0193000190 20 m2

5 l 0193000590 100 m2

10 l 0193001090 200 m2

strato classic prime 200 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. 
Propůjčuje teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhod-
ný pro podlahové topení.

1 l 0101000190 8 m2

5 l 0101000590 40 m2

10 l 0101001090 80 m2

strato trowel prime 220 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Vhodný také pro přešpach-
tlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové 
topení, zvyšuje plnivost následných fi nálních nátěrů.

5 l 0108000500 100 m2

strato intenzive prime 201                              NOVÁ RECEPTURA 2019 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevi-
nách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny 
obvyklé dřeviny. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.

1 l 0099000124 8 m2

5 l 0099000524 40 m2

strato frost prime add                                                           NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodné pro lakování světlých dře-
vin. Pigmentovaná přísada do základního laku. Rozšíření možností použití strato 
laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pod všechny laky 
strato. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

500ml 0123050024 40 m2

strato amber prime add                                                       NOVINKA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Medové zabarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub).
Pigmentovaná přísada do základního laku. Rozšíření možností použití strato laků 
na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pod všechny laky strato. 
Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

500ml 0119050024 40 m2
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tmely a laky na voDní bázi pro Dřevo a korek

strato – 1 – komponentní laky na vodní bázi

strato easy 301 / 302 Obsah Obj. číslo Vydatnost

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatíže-
ní v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný 
vůči domácím chemikáliím.

301 hedvábně matný 5 l 0129000590 40 m2

301 hedvábně matný 10 l 0129001090 80 m2

302 matný 5l 0128000590 40 m2

302 matný 10l 0128001090 80 m2

strato professional 311 / 312 / 313 Obsah Obj. číslo Vydatnost

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné 
podlahy všech zátěžových skupin v domácnostech i objek-
tech. Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez 
vlastního žloutnutí, pachově neutrální.

311 hedvábně matný 1 l 0138000190 8 m2

311 hedvábně matný 5 l 0138000590 40 m2

311 hedvábně matný 10 l 0138001090 80 m2

312 matný 1l 0139000190 8 m2

312 matný 5l 0139000590 40 m2

312 matný 10l 0139001090 80 m2

313 ultra matný   5l 0149000590 40 m2

strato premium 371 / 372 Obsah Obj. číslo Vydatnost

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžo-
vané dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, 
bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.

371 hedvábně matný 5 l 0126000590 40 m2

372 matný 5 l 0127000590 40 m2

strato – doplňkové produkty

pU-Color - lajnovací barvy pro sport Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální barevný permanentní 2-komponentní nátěr na polyuretanové bázi pro 
barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Barvu je možné vybírat z růz-
ných barevnic – RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. Další informace najdete ve 
speciální brožuře. Pozor: Určené pouze pro odborné,  vyškolené a certifi kované 
prováděcí fi rmy.  

0,99 l zadat barvu RAL dle krytí

5,5 l zadat barvu RAL dle krytí
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tmely a laky na voDní bázi pro Dřevo a korek

strato – 2 – komponentní laky na vodní bázi

strato perform 461 / 462 Obsah Obj. číslo Vydatnost

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně 
zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnos-
tech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního 
žloutnutí, pro sportovní podlahy, není choulostivý na 
stopy po podpatcích.

461 hedvábně matný 0,99 l 0274000190 8 m2

461 hedvábně matný 5,50 l 0274000590 50 m2

462 matný 0,99 l 0275000190 8 m2

462 matný 5,50 l 0275000590 50 m2

strato extreme 470 / 471 / 472 / 473 Obsah Obj. číslo Vydatnost

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrém-
ně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně 
pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké 
zpracování, bez vlastního žloutnutí.

470 lesklý 5,5 l 0297000590 50 m2

471 hedvábně matný 0,99 l 0296000190 8 m2

471 hedvábně matný 5,5 l 0296000590 50 m2

472 matný 0,99 l 0298000190 8 m2

472 matný 5,5 l 0298000590 50 m2

473 ultra matný 0,99 l 0299000190 8 m2

473 ultra matný 5,5 l 0299000590 50 m2

strato nature 484                                                                Obsah Obj. číslo Vydatnost

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva 
„jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pacho-
vě neutrální, mimořádně vysoká odolnost - pro silné zatížení, lehké zpracování. 

0,99 l 0262000190 8 m2

5,5 l 0262000590 50 m2

lakOvá stavba 
se ZáklaDním lakOváním

pŘímÉ lakOvání 
beZ ZáklaDníHO lakU

OlejOvO / lakOvá stavba 
pOvRCHOvÉ ÚpRavY

1 strato fi ll 101

  60 min.  =  

strato fi ll 101

  60 min.  =  

strato fi ll 101

  60 min.  =  

2 strato prime

  3 hod.  =  

strato 3XX | 4XX

  6 hod.  =  

euku oil 1 Fs & euku master Fs

  24 hod.  =  

3 strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 4XX
  6 hod.  =  

4 strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 3XX | 4XX
  6 hod.  =  

strato 4XX
  6 hod.  =  

Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 7 dnech
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oleje, louhy a barevné oleje pro Dřevo a korek

euku – impregnační oleje

louhy

euku oil 1 Fs - olej Full solid Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hloubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy 
v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný 
pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s euku master 
FS přelakovatelný povolenými strato-laky.

 1 l 0166000190 30 m2

2,5 l 0166002590 80 m2

euku oil 2 plus Fs - voskový olej Full solid Obsah Obj. číslo Vydatnost

Olejovo-vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových 
podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování 
v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu.

 1 l 0167000190 30 m2

2,5 l 0167002590 80 m2

euku classic lye conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. 
Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem 
světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

1 l 0251000124 12 m2

5 l 0251000524 60 m2

euku oak antique conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antic-
kého efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu,  lehké použití, stejnoměrný efekt, 
neobsahuje rozpouštědla.

1 l 0252000124 12 m2

5 l 0252000524 60 m2

euku oak iron conditioner Obsah Obj. číslo Vydatnost

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslo-
vin. Barevný efekt podobný vyuzení, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

1 l 0253000124 12 m2

5 l 0253000524 60 m2

euku master Fs - speciální tvrdidlo Obsah Obj. číslo Vydatnost

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS, euku co-
loroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší  kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vy-
lepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání 
pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10

100 ml 0154010000 30 m2

250 ml 0154025000 80 m2
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oleje, louhy a barevné oleje pro Dřevo a korek

euku – tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty

euku premium hardwax oil+ mat Obsah Obj. číslo Vydatnost

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou 
údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá 
aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický fi lm. Zvý-
razňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s pří-
sadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu 
„surové dřevo“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla euku master FS, 
které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatě-
žované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný 
povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním 
přísady R10 Antislip Add.

 2,5 l 0153002590 25 m2

1 l 0153000150 10 m2

euku premium hardwax oil+  extramat Obsah Obj. číslo Vydatnost

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou 
údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá 
aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický fi lm. Zvý-
razňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případné kombinaci s pří-
sadou euku premium nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu 
„surové dřevo“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla euku master FS, 
které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatě-
žované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný 
povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním 
přísady R10 Antislip Add

 2,5 l 0152002590 25 m2

1 l 0152000150 10 m2

euku master Fs - speciální tvrdidlo Obsah Obj. číslo Vydatnost

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do euku premium hardwax oil+ vznikne 2-kompo-
nentní olej nejvyšší kvality. Neobsahuje rozpouštědla, urychluje tvrdnutí oleje, 
vylepšuje odolnost povrchu. Poměr míchání s euku premium hardwax oil+ je 1:10.

 250 ml 0154025000 25 m2

100 ml 0154010000 10 m2

euku premium antislip R 10 add Obsah Obj. číslo Vydatnost

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Strukturotvorná přísada pro 
zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché 
použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.

 250 ml 0259025000 50 m2
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oleje, louhy a barevné oleje pro Dřevo a korek

euku – tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty

euku color oil FS – barevné oleje

euku color oil - barevné oleje Odstín Obsah Obj. číslo Vydatnost

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírod-
ních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Ne-
tvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. 
Olej je možné přelakovat povolenými 2K-strato-laky.

euku color oil Fs 
(sníh)

 1 l
100 ml

0169000100
0169800100

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(pinie)

 1 l
100 ml

0169001500
0169801500

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(třešeň)

 1 l
100 ml

0169001600
0169801600

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(Červený)

 1 l
100 ml

0169001700
0169801700

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(káva)

 1 l
100 ml

0169001800
0169801800

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(lískový ořech)

 1 l
100 ml

0169001900
0169801900

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(mahagon)

 1 l
100 ml

0169002000
0169802000

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(eben)

 1 l
100 ml

0169002100
0169802100

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(světle šedý)

 1 l
100 ml

0169002200
0169802200

30 m2

3 m2

euku color oil Fs 
(Černý)

 1 l
100 ml

0169002300
0169802300

30 m2

3 m2

euku premium nature add Obsah Obj. číslo Vydatnost

Systémová přísada do euku premium hardwax oil+. Přísada redukuje zvýraznění 
dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 10:1. Tekutý 
preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

 250 ml 0258025000 50 m2
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oleje, louhy a barevné oleje pro Dřevo a korek

OlejOvá stavba 2-kOmpOnentní OlejOvá stavba OlejOvO / lakOvá stavba 

1 strato fill 101

  cca 30 min.  =  

strato fill 101

  30 min.  =  

strato fill 101

  30 min.  =  

2 euku oil 2 plus Fs
do 60 minut rozpadovat 

  12 hod.  =  

euku oil 1 Fs | 2 plus Fs 
+ euku master Fs

do 30 minut rozpadovat  
  1 hod.  =  

euku oil 1 Fs & euku master Fs
do 60 minut rozpadovat

  24 hod.  =  

3 euku refresher
do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem

  12 hod.  =  

euku refresher
do 60 minut rozleštit euku-leštícím hadrem

  12 hod.  =  

strato 2k-lak
2x

  6 hod.  =  

Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech Konečné vyzrání a tvrdost po 8 dnech



3232

čiStící 
a ošetřovací 
proDukty



33

čiStící a ošetřovací proDukty

eukula – ošetřování a čištění

euku wax                                                                                                                   DIN 18032 Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošet-
řování lakovaných povrchů. Připravený k použití, odolný při vytírání, vhodný pro 
sportovní povrchy. Chrání povrch před otěrem a dřevo před vlhkostí. Splňuje poža-
davky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.

1 l 2173000100 30 m2

5 l 2173000500 150 m2

euku mattwax                                DIN 18032 • EXTRA MATNÁ RECEPTURA Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací disperze. Extramatná optika. Ostatní vlastnosti stejné jako euku wax. 1 l 2174000100 30 m2

5 l 2174000500 150 m2

euku clean - denní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejovaných podlah. Vyso-
ce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.

1 l 2113000100 1 000 m2

5 l 2113000500 5 000 m2

euku intenziv - základní čistič Obsah Obj. číslo Vydatnost

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů 
a polymerních nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

1 l 2122000100 15 m2

5 l 2122000500 75 m2

euku care emulsion - ošetřovací emulze Obsah Obj. číslo Vydatnost

Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování 
olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění 
tuku, šetrný pro pokožku.

1 l 0182000100 150 m2

2,5 l 0182002590 375 m2
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čiStící a ošetřovací proDukty

eukula – ošetřování a čištění

euku care emulsion - bílá - ošetřovací emulze             Obsah Obj. číslo Vydatnost

Stejné vlastnosti jako euku care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla. 1 l 0187000190 150 m2

euku care oil - přírodní ošetřovací olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu 
vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejo-
vané podlahy.

1 l 0159000100 30 m2

2,5 l 0159002590 75 m2

euku refresher - ošetřovací voskový olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů 
a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech. Zachování přírodního po-
vrchu, optimalizace odolnosti, pro lokální opravy, silně odpuzuje vodu.

1 l 0183000100 30 m2

2,5 l 0183002590 75 m2

euku refresher bílý - ošetřovací voskový olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Oživení doběla olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako euku refresher. 1 l 0179000100 30 m2

euku polish Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetření na bázi tvrdého voskového oleje. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné 
aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt. 

1 l 2250000100 50 m2

pro povrchy lakované 
systémem strato

pro povrchy lakované 
rozpouštědlovými laky

pro olejované 
povrchy

euku hardwax care - ošetřovací emulze Obsah Obj. číslo Vydatnost

Ošetřovací prostředek na vodní bázi v PROFI-kvalitě. Pro ošetřování a optické oži-
vení dřevěných a korkových podlah s povrchovou úpravou HARDWAX OIL. Chrání 
povrch před otěrem a dřevo před působením vody. Připraven k použití. Po za-
schnutí je odolný vůči vytírání.

1 l 2179000190 40 m2

euku refresher classic - ošetřovací voskový olej Obsah Obj. číslo Vydatnost

Hloubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaub-
ského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdých voskovým olejem upravené 
povrchy. Oživuje zmatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. 
Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnící 
schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. 
Klasická plnivost „jako za starých časů“.

1 l 2240000100 30 m2

2,5 l 2240002590 75 m2
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nářaDí a pomůcky

Sprejové manuální čištění

Grit – kartáče a speciální pady (Ø 406 mm)

Brusné mřížky (Ø 410 mm)

Produkt Obj. číslo Popis

spray mop - sprejovací mop 8000114501 Obsah: Kompletní sprejový mop. Ideální pro denní 
čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, 
CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny 
dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snad-
nému spouštění sprejové páčky lze docílit mlhové-
ho vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, 
které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také 
pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro 
zamezení poškození SprayMopu a povrchu podlahy 
používat pouze produkt Spraymax.

potah pro spray mop 8000114100

Produkt Obj. číslo Popis

Grit - kartáč fi alový
včetně uchycení dle volby 
(numatic, Columbus, Wolff , taski, soma)
speciální kartáč hrubý

8000913800 Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem 
brusného zrna. Agresivní odstraňování silného 
navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při 
základním čištění pomáhá tento kartáč rychle od-
straňovat staré nátěry bez typického zanešení běž-
ného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na 
materiál.

Produkt Obj. číslo Popis

Grit - kartáč modrý
včetně uchycení dle volby 
(numatic, Columbus, Wolff , taski, soma)
speciální kartáč hrubý

8000917900 Speciální kartáč s univerzálními štětinami s nástři-
kem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného 
navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hlad-
kých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času 
čištění, úspora nákladů na materiál, dlouhá život-
nost, žádné zanášení jako u běžných padů.

Produkt Obj. číslo Popis

Grit - kartáč červený
včetně uchycení dle volby 
(numatic, Columbus, Wolff , taski, soma)
speciální kartáč hrubý

8000913900 Speciální kartáč s jemnými štětinami s nástřikem 
brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných 
povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou 
jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čiš-
tění, úspora nákladů na materiál, dlouhá životnost, 
žádné zanášení jako u běžných padů.

Produkt Obj. číslo Popis

brusná mřížka Brusné mřížky pod jednokotoučový stroj - Ø 410 
mm. Pro jemné přebrušování povrchů tak, jak je 
popsáno v návodech, doporučených postupech a 
technických listech.

Zrno 60 8000915900
Zrno 80 8000925700
Zrno 100 8000925800
Zrno 120 8000925900
Zrno 180 8000926000
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nářaDí a pomůcky
Produkt Obj. číslo Popis

satelItní talíŘ Ø 406 mm                                                                                             Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otoč-
nými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jem-
né broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také 
pro opracování povrchů vhodných elastických pod-
lah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí 
dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý 
zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky 
je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř 
je ideální pro použití s brusivem Abranet.
Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednokotou-
čového stroje.

SRP 1 / Numatic 8000972200
SRP 2 / Schwamborn 8000972280
Taski 8000972210
Taski ED 8000972211
Sorma 8000972220
Columbus (Ø 405 mm) 8000972230
Wirbel / Wolf 8000972250
Cleanfix 8000972260
WETROK 8000972270
Ochranná vložka - pro ochranu satelitního talíře 8000928900

Produkt Obj. číslo Popis

abranet ace Ø 406 mm Pro hladké povrchy:
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlou-
hou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých 
elastických podlahách před aplikací permanentních 
PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dře-
va nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté 
broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě 
lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface 
Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. 
Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvr-
dé povrchy nebo náročné brusné operace.

- zrnitost 80 8000927900
- zrnitost 120 8000928000
- zrnitost 150 8000928100

Produkt Obj. číslo Popis

abranet ace Ø 150 mm Pro hladké povrchy:
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlou-
hou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých 
elastických podlahách před aplikací permanentních 
PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dře-
va nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté 
broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě 
lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface 
Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. 
Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvr-
dé povrchy nebo náročné brusné operace.

- zrnitost 80 8000928200
- zrnitost 120 8000928300
- zrnitost 150 8000928400

Produkt Obj. číslo Popis

abranet ace 70x198 mm Pro hladké povrchy:
Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlou-
hou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých 
elastických podlahách před aplikací permanentních 
PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dře-
va nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté 
broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě 
lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface 
Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. 
Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvr-
dé povrchy nebo náročné brusné operace.

- zrnitost 80 8000928600
- zrnitost 120 8000928700
- zrnitost 150 8000928800
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Produkt Obj. číslo Popis

abranet ace HD Ø 150 mm ABRANET ACE HD:
Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, 
odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo 
odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tka-
nina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abra-
net Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná 
vůči roztržení i při nejtvrdších použitích.

- zrnitost 40 8000929900
- zrnitost 60 8000931000

Produkt Obj. číslo Popis

abranopp extreme Pro strukturované povrchy:
Pro strukturované a velmi silně strukturované po-
vrchy. Speciálně také pro podlahy s nopy. Vysoká 
abrazivita, ale přesto šetrné k povrchu. Speciální 
směs brusných zrn pro bezpečné výsledky. Použitel-
né pro neutralizační fázi zamokra s vodou. Životnost 
až 150 m2 (závisí na konkrétní podlaze a stavu po-
vrchu). Použitelný na všechny běžné unašeče padů.

Ø 406 mm extreme 8000926100
Ø 150 mm extreme 8000926200
70x198 mm extreme 8000926300

Produkt Obj. číslo Popis

High performance pad Tento pad se vyznačuje velmi otevřenou strukturou 
vláken a agresivním brusným zrnem. Je vynika-
jící pro rychlé a efektivní odstraňování odolných 
ochranných nátěrů a také defektních permanent-
ních PU-nátěrů. Použitelný pouze na odolné po-
vrchy. Může způsobit nevratná poškození!

Ø 410 mm 8000913500

Produkt Obj. číslo Popis

Interface pad Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky 
s brusivem Abranet Ace. Ještě vylepšuje brusný 
obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na 
površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na 
každý běžný unašeč padů s jehličkami. Optimální 
pro použití na tvrdých surových elastických podla-
hách, např. linoleum. Díky proděravění je ideální pro 
použití s odsáváním.

Ø 410 mm 8000926400
Ø 150 mm 8000926500

Produkt Obj. číslo Popis

Ruční kostka  70x198 mm   8000928500 Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a 
Abranop 70x198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.
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Produkt Obj. číslo Popis

pU sanační pad šedý Ø 430 mm 8000913000 Sanační pad v Top-kvalitě pro podlahy s výrobní 
PUR-úpravou povrchu. Pro optimální přípravu elas-
tických podlah před aplikací 2K-PU nátěrů Dr. Schutz.

Produkt Obj. číslo Popis

lasička mop - kompletní držák vč. tyče 8000921500 Speciální hustý rozmývák pro jednoduchou odbor-
nou aplikaci polymerních nátěrů na elastických pod-
lahách a také na dřevěných a korkových podlahách 
v domácnostech a malých objektech.

potah pro mop lasička 8000921600

Produkt Obj. číslo Popis

profi -mop Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních 
disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a 
středních ploch.
Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému 
nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému 
běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny poly-
merním nátěrem.
Potah Mikrovlákno umožňuje optimální denní 
vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá 
práce díky jednoduchému nasazování mopu.

Univerzální tyč 140 cm 8000924400

PM-Skládací držák 8000924500

PM-Potah bavlna 8000924700

PM-Potah mikrovlákno 8000924600

Produkt Obj. číslo Popis

padmeister-systém Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev 
na malých plochách a také v rozích a na hranách ve 
spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží 
k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků 
lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/
PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před apli-
kací PU-ochranné vrstvy. 

Padmeister-držák 8000930500
Ruční pad zelený 8000930600
Ruční pad bílý 8000930700
Ruční pad šedý - velikost 250x120x8 mm 8000930100

  Padmeister s ručním držákem 8000931100

nářaDí a pomůcky

Produkt Obj. číslo Použití padů

HQ-superpaD Ø410 mm HQ-Superpady ve vysoké kvalitě „High Quality“ pro 
mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší 
výkon. Tloušťka padu: 20 mm
• béžový – eukula olejovací pad pro odleštění a 

rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů.
• bílý – Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro 

leštění barevných olejů a pro doolejování dřevě-
ných povrchů.

• Červený – Čistící pad pro elastické podlahy. Pad 
pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čiš-
tění před aplikací ošetřovacích prostředků.

• Zelený – Pad pro čištění po pokládce a pro zá-
kladní čištění před aplikací polymerních nátěrů 
u všech podlah, které nejsou choulostivé na me-
chanické zatížení. 

• Černý – základní čištění s vysokým podílem 
brusných částic.

• mikrovláknový – pro čištění koberců padem a 
pro intenzivní čištění kamenných podlah.

• Filcový – pro odstranění přebytků oleje při doo-
lejování dřeva nebo korku.

HQ-SuperPAD bílý 8000917100
HQ-SuperPAD červený 8000917200
HQ-SuperPAD zelený 8000917300

paD Ø410 mm
Pad béžový 8000919500
Pad bílý 8000914400
Pad červený 8000914500
Pad zelený 8000915700
Pad černý 8000915800

paDY pro Floor boy
Pad z mikrovlákna 8000911900
Pad červený 8000912400
Pad zelený 8000912300
Pad bílý 8000912000
Pad fi lcový 8000911500
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Produkt Obj. číslo Popis

Držák válečku s košem - 25 cm 8100922000 Držák s napínacím košem a Click systémem pro 
všechny  válečky ve spojení s Click-teleskopickou 
tyčí. 

Produkt Obj. číslo Popis

lakovací váleček schodišťový 10 cm 8100924600 Váleček a držák válečku pro malé plochy, rohy a kra-
je - pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny 
laky a základní laky eukula. 

Držák válečku 10 cm 8100924400

Produkt Obj. číslo Popis

Držák válečku - 50 cm 8000922000 Držák s napínacím košem a Click systémem pro 
všechny  válečky ve spojení s Click-teleskopickou 
tyčí. 

Produkt Obj. číslo Popis

lakovací váleček aquatop 25
- (šířka 25 cm, vlas 10 mm)

8100922200 Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. 
Schutz a všechny laky a základní laky eukula.

lakovací váleček aquatop 50
- (šířka 50 cm, vlas 10 mm)

8000922200

Produkt Obj. číslo Popis

Click-teleskopická tyč (150 - 300 cm) 8100921200 Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného 
vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a 
bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponent-
ní držadlo pro optimální úchop.

Produkt Obj. číslo Popis

superpU-profi  váleček 25
- (šířka 25 cm, vlas 6 mm)

8000922800 Speciálně vyvinut pro aplikaci nátěru Super PU Sie-
gel a barev PU-Color (cca 100g/m²).

superpU-profi  váleček 50
- (šířka 50 cm, vlas 6 mm)

8000925000
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Produkt Obj. číslo Popis

lakovací váleček strato - 25 cm 8300900300 Speciální váleček pro aplikaci všech laků strato.

Produkt Obj. číslo Popis

plošný štětec - 20 cm 8000925400 Vysoce kvalitní plošný štětec ze dřeva + přírodní 
štětiny + ocelový držák na tyč. Pro aplikaci olejů a 
lazur ve venkovním i vnitřním prostředí. Díky velmi 
jemným štětinám je mimořádně vhodný pro apli-
kaci olejů na povrchy s výraznou strukturou, jako 
např. jemně rýhované terasové dílce nebo také silně 
strukturované dřevěné podlahy v interiérech.

Produkt Obj. číslo Popis

Hardwax oil váleček - 10 cm 8000924800 Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového 
oleje euku premium hardwax oil+ na malých plo-
chách a krajích.

Produkt Obj. číslo Popis

Hardwax oil váleček - 25 cm 8300900200 Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového 
oleje euku premium hardwax oil+.

Produkt Obj. číslo Popis

Držák válečku bodák 
25 cm s Click-systémem

8300900100 Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systé-
mem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopic-
kou tyčí.                 

Produkt Obj. číslo Popis

profi štětec zárohák - 50 cm 8000925500 Plochý štětec s přírodními štětinami. Díky hustotě 
štětin, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec 
ideální pro práci na těžce přístupných místech. Ště-
tec je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na 
bázi rozpouštědel .

Produkt Obj. číslo Popis

lakovací a olejovací vana 8100931600 Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování 
laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků 
nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových 
olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně 
dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné 
tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 
32x35 cm.

Produkt Obj. číslo Popis

průhledná vložka 

do lakovací a olejovací vany
8100931700 Transparentní vložka pro lakovací vanu 32x35 cm. 

Díky této vložce je možné vanu používat neustále 
dokola. Rozměry: 32x35 cm. Objem: 1 litr.
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Produkt Obj. číslo Popis

profi  lakovací nádoba 22 litrů 8000000200 Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a ná-
mahu. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce 
pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez 
toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. 
Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba 
ergonomickou, efektivní a hospodárnou práci. Díky 
své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. 
Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54x27x33 
cm.

pe-sáček 50 8398001500

nářaDí a pomůcky

Produkt Obj. číslo Popis

safe tape
Role: šířka 50 mm, délka 33 m

8000000500 Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepivostí. 
Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení ná-
bytku při základním čištění. Páska odolává vodě a 
má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. 
Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění 
čistícím roztokem nebo rozpuštěnými nečistotami. 
Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před 
vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. 
Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné 
předem otestovat. Rozměry: 50 mm x 33 bm.

Produkt Obj. číslo Popis

pro tape
Role: šířka 38 mm, délka 50 m

8000000400 Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou 
lepivostí. Je možné ji bezezbytku odlepit také z 
citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit 
extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť ne-
dojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také 
pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. 
Rozměry: 38 mm x 50 bm.

Produkt Obj. číslo Popis

lakovací nádoba 12 litrů 8397930000 Pro všechny strato laky a 2K-PU nátěry.

Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby.
pe-sáček 50 8398001500

Produkt Obj. číslo Popis

protect Fleece 8000000600 Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných 
povrchů už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speci-
ální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných 
nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece 
se vyznačuje vysokou prodyšností a současně odol-
ností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemo-
hou shora proniknout, ale vodní páry mohou zes-
podu díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. 
* Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách 
možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!.

Role: šířka 1 m, délka 50 m
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Produkt Obj. číslo Popis

t-Wischer 8398005300 Nářadí pro aplikaci euku refresher a euku care oil.

t-Wischer potah 8398005400

Produkt Obj. číslo Popis

Špachtle dvojitá ocelová 8100922800 Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro 
tmelení a olejování parket.

Produkt Obj. číslo Popis

prachovka 8398002300 Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.

Produkt Obj. číslo Popis

výpustný kohout pro kanystry 5 l a 10 l 8000930900 Univerzálně použitelný výpustný kohout našrou-
bovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Pro bezztrátové 
dávkování a vypouštění čistících produktů. Ideální 
při horizontálním skladování.

Produkt Obj. číslo Popis

leštící bavlněný hadr Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřova-
cích olejů eukula. Nasazení možné na jednokotou-
čový stroj SRP1 a Floorboy.

karton cca 15 kg = 220 kusů 8398005500

1 kus 8398005501

Produkt Obj. číslo Popis

Dávkovací pumpa na kanystry 8000930000 Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z 5ti a 
10ti litrových kanystrů CC-Dr. Schutz. Díky dávkova-
či je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno 
zmáčknutí = 25 ml.

(pro 2,5 l, 5 l, 10 l kanystry)
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Produkt Obj. číslo Popis

multi Clean 350 
včetně sady dvou kartáčů dle výběru

8000929000 Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě 
rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění 
všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché 
čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové 
čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení 
s vhodným čističem. Pro odšeďování dřevěných 
povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamen-
ných podlah ve spojení s vhodným čističem. Opti-
mální pro čištění strukturovaných povrchů.  

Technická data: www.dema-dekor.cz

kartáč měkký / bílý 8000929100

kartáč střední / modrý 8000929200

kartáč tvrdý / hnědý 8000929300

kartáč extratvrdý / černý 8000918300

Produkt Obj. číslo Popis

sRp 1 jednokotoučový stroj 8000915100 Ideální kombinovaný stroj pro bohaté využití při 
broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus 
nebo leštění u dřevěných podlah, přebroušení beto-
nu nebo stěrky, pro šamponování textilních podlah 
nebo základní a mezistupňové čištění elastických 
podlah. 

Technická data: www.dema-dekor.cz

tank-nádoba na roztok  8000915200

Držák pro pady 8000916800

brusný držák 8000916200

Produkt Obj. číslo Popis

vysavač na vodu ps 27 8000010200 Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot 
při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem 
nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi ro-
bustní a může být používán pro každodenní práce.                             

Technická data: www.dema-dekor.cz

Filtrační sáček na suché vysávání 8000102000

Produkt Obj. číslo Popis

Floor boy
Komplet včetně 1x pad zelený
 1x pad červený
 1x pad bílý 
 1x sprejová nádoba
 1x pad fi lcový 
 1x pad z mikrovlákna

8000911800 Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednoko-
toučový stroj pro čištění, ošetřování a oživování 
všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum 
nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu 
je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. 
Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při 
čistících pracích. 

Technická data: www.dema-dekor.cz
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Stroje a příSlušenStví

Produkt Obj. číslo Popis

Carpetlife-kartáčový vysavač 310 8000960600 Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma mo-
tory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje 
a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákně. 
Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které 
nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky spe-
ciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro 
obsluhu.

Technická data: www.dema-dekor.cz

kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy 8000960900

Hubice pro parkety 85901001387

Filtrační sáček 8000961700

Produkt Obj. číslo Popis

ventilátor DF 20p 8000010100 Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrá-
cení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. 
Díky fl exibilnímu korpusu je možné ho nastavit do 
jakéhokoliv směru. 

Technická data: www.dema-dekor.cz

Produkt Obj. číslo Popis

sprüh boy 2000 8000906000 Hloubkové extrakční čištění - nástřik a odsávání. 
Čistící roztok bude nástřikem vpraven do hloubky 
vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbyt-
ky budou vypláchnuty. 

Technická data: www.dema-dekor.cz

nástavec pro čištění čalounění 8000906100

sada pro tvrdé povrchy s tryskou 8000906200
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scratch Fix Floor Repairset Obsah Obj. číslo Vydatnost

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC 
podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Re-
pair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpra-
cování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.

Obsah: PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix, plastová škrabka, šedý pad, 
prachovka

sada 0601000450 -

opravná SaDa

Produkt Popis

podlahové mycí stroje Velmi široký sortiment podlahových mycích strojů 
včetně příslušenství naleznete ve speciálních cení-
cích, které si můžete vyžádat na e-mailové adrese 
obchod@dema-dekor.cz.

Sortiment obsahuje jak malé a obratné stroje do 
menších a členitých prostor, tak klasické středně 
velké stroje až po stroje se sedící obsluhou pro velké 
plochy.

Obrázky jsou pouze ilustrativní. 
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Scratchnomore
NáBytKOvé KluZáKy a PODlOžKy



49

Produkt Obj. číslo Popis

FootClick 2 Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva 
nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je 
pak možné vykliknutím lehce vyměnit.

pro tvrdé podlahy Ø25 mm 8210245000

pro tvrdé podlahy Ø31 mm 8210255000

pro tvrdé podlahy Ø44 mm 8210270000

nábytkové kluzáky a poDložky

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky

Produkt Obj. číslo Popis

náhradní díl FootClick 2 Náhradní díl pro FootClick 2 pro tvrdé povrchy.

náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø25 mm 8210940000

náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø31 mm 8210941000

náhradní díl pro tvrdé povrchy Ø44 mm 8210945000

Produkt Obj. číslo Popis

tubefi xx střední Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. 
Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo 
pravoúhlé nohy židlí.

pro tvrdé povrchy (25x40mm) 8210401000

Produkt Obj. číslo Popis

náhradní díl square Náhradní díl pro Tubefi xx a Gluefi xx pro tvrdé 
podlahypro tvrdé povrchy 8210950000

Produkt Obj. číslo Popis

multifi xx Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Zá-
kladní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální 
použitelnost.

pro tvrdé povrchy (50x26) 8210700000

náhradní díl pro tvrdé povrchy 8210970000
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Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx vrut Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jed-
noduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak 
možné nakliknutím lehce vyměnit.

pro tvrdé povrchy Ø28mm 8210207000

pro tvrdé povrchy Ø34mm 8210200000

nábytkové kluzáky a poDložky

ScratchNoMore – nábytkové kluzáky a podložky

Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx trubka malá Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s 
vnitřním průměrem 10-30mm. Vyměnitelné kluzá-
ky.

pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø28mm 8210105500

pro tvrdé povrchy (10-15mm) Ø34mm 8210100000

Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx trubka střední Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Zá-
kladní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální 
použitelnost.

pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø28mm 8210106500

pro tvrdé povrchy (14-21mm) Ø34mm 8210101000

Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx trubka velká Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Zá-
kladní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální 
použitelnost.

pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø28mm 8210107500

pro tvrdé povrchy (20-30mm) Ø34mm 8210102000

Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx Závit m8 Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním zá-
vitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměni-
telné kluzáky.

pro tvrdé povrchy Ø28mm 8210300700

pro tvrdé povrchy Ø34mm 8210300000

Produkt Obj. číslo Popis

Footfixx Závit m10 Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním zá-
vitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměni-
telné kluzáky.

pro tvrdé povrchy Ø28mm 8210301700

pro tvrdé povrchy Ø34mm 8210301000
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ScratchNoMore je značka vysoce kvalitních 
nábytkových kluzáků a podložek. 

špičkový systém pro ochranu tvrdých podlah – Pvc, cv, vinyl, 
linoleum, kaučuk, dřevo, laminát, dlažba – proti poškrábání. 

u koberců hladký skluz bez nebezpečí poškození vlákna.

Kompletní a aktuální nabídku všech typů kluzáků najdete v ceníku.

Produkt Obj. číslo Popis

kufr vzorník scratchnomore 8210026000 Luxusní ucelený vzorník se všemi kluzáky. Ideální 
pro předvedení u zákazníka a vyzkoušení konkrét-
ního kluzáku na konkrétním typu židle nebo stolu.

Produkt Obj. číslo Popis

Footfi xx náhradní díl kulatý  Náhradní díl pro Footfi xx Holz, Footfi xx Threaded a 
Footfi xx Rohrstuhl pro tvrdé podlahy.pro tvrdé povrchy Ø28mm 8210930000

pro tvrdé povrchy Ø34mm 8210900000

nábytkové kluzáky a poDložky

Produkt Obj. číslo Popis

Chairfi xx pro tvrdé povrchy                                                                                           Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstruk-
ce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.12mm, odnímatelný pin 8210605000

16mm, odnímatelný pin 8210610000
19mm, odnímatelný pin 8210620000
22mm, odnímatelný pin 8210630000
25mm, odnímatelný pin 8210640000

Produkt Obj. číslo Popis

Chairfi xx Flex tape                       Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstruk-
ce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.19mm x 5 m 8212834000
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poraDenStví 
a návrh řešení
Máte jakékoliv problémy s vaší podlahou? řešíte potíže s jakýmkoliv povrchem v interiéru nebo exteriéru? 
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme a zpracujeme pro vás technické řešení. 

inFormační 
ServiS
hledáte podrobné informace k produktům Dr. Schutz, eukula nebo ScratchNoMore? 
Potřebujete vědět, jak čistit nebo ošetřovat nějaký povrch nebo podlahu? 

Navštivte naše webové stránky www.dema-dekor.cz. Najdete zde:

 �  intuitivní cestu ke každému konkrétnímu produktu
 �  technické listy 
 �  Bezpečnostní listy
 �  Návody na ošetřování a čištění všech typů podlahovin dle norem DiN 18356 a DiN 18365
 �  videoukázky aplikací produktů nebo konkrétních realizací
 �  Fotodokumentaci
 �  informační letáky k produktům nebo technologiím
 �  Brožury
 �  a mnoho dalšího …

realizace
DemaServis je partnerem celoevropské sítě realizačních služeb 
curasol Services pro českou republiku. tato servisní síť se zabývá 
profesionální renovací a sanací všech typů podlahovin. Součástí 
DemaServis jsou vyškolení a certifi kovaní realizační technici. �

DrSchutz

Dema Dekor cZ

fb.com/DemaDekorcZ

�

�

�
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ServiS
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proDejní míSta 
proDuktů značek 
Dr. Schutz® Group

prezentace 
proDuktů

Síť odborných fi rem, které nabízejí profesionální výrobky pro 
ošetřování a čištění podlahovin a povrchů včetně technického 
poradenství. aktuální seznam prodejen DemaPartner najdete na 
našich webových stránkách  www.dema-dekor.cz.

Produkt Popis

Dr. schutz Collection Ucelený profesionální kufr, ve kterém jsou umís-
těny všechny vzorníky barevných a transparent-
ních nátěrů Dr. Schutz. Kufr obsahuje také barev-
nici RAL K5 a fyzické vzorky barevných čipsů pro 
ideální výběr u zákazníka. V kufru je připravený 
také prostor a taška na tablet a nabíječku.

Produkt Popis

Dr. schutz bodenplus Collection Optické vzhledy jednotlivých PU Siegel laků, účin-
nost speciálních protiskluzných nátěrů a výhody 
ošetřovacích produktů Dr. Schutz jsou v každém 
ze vzorníků efektně předvedeny na skutečných 
vzorcích podlahovin. 
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chcete být proFeSionály 
ve Svém oboru? 
vzDělávejte Se. 

Demaakademie pořádá řadu specializovaných školení na různá témata, např.:

 �  Dr. Schutz® – renovace povrchů podlahovin Pu nátěry

 �  eukula® – systémy povrchových úprav dřevěných podlah 

 �  Finalit® – vše na téma čištění a impregnace kamene a keramiky

termíny školení jsou zveřejňovány 
na webu www.dema-dekor.cz. 

Přihlášky na semináře Demaakademie zasílejte 
na e-mail: obchod@dema-dekor.cz.
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byt - čištění & ochrana
poDlah v rychlém přehleDu

CO JE NUTNÉ 
ŘEŠIT?

DESIGN-VINYL &
PVC-PODLAHY

PARKETY & KOREK
OLEJOVANÉ

PARKETY & KOREK
LAKOVANÉ LAMINÁT TEXTILNÍ

PODLAHY

BĚŽNÉ DENNÍ
ČIŠTĚNÍ

PU čistič Mýdlo na dřevo Čistič na parkety 
a korek

Přípravek na čištění 
laminátu

Carpetlife
kartáčový vysavač

ZÁKLADNÍ
ČIŠTĚNÍ

Základní čistící 
přípravek R

Intenzivní čistič
na parkety a korek

Intenzivní čistič
na parkety a korek

Přípravek na čištění 
laminátu

Koncentrát na 
koberce &

Carpetlife prášek

OCHRANA       
POVRCHU 

Mat-3000PU
Lesk-3000PU

H2Oil Lesk / Mat
na parkety a korek

Baygard
ochrana koberce

ODSTRAŇOVÁNÍ
SKVRN

Elatex Elatex Elatex Fleck & Weg
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objekt - čištění & ochrana
poDlah v rychlém přehleDu

OPTIMÁLNÍ 
ŘEŠENÍ PRO    
VÁŠ OBJEKT

BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ OCHRANA/OŽIVENÍ POVRCHU ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

OFFICE PU čistič 
R 1000 

PU Siegel*1*3 
Secura/SG lesk 

Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

ZDRAVOTNICTVÍ
PEČOVATELSKÉ 

DOMY

PU čistič 
R 1000 

PU Siegel*1*3/Anticolor*2 


Medica*2/Secura 

Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

VEŘEJNÉ       
BUDOVY

PU čistič 
R 1000 

PU Siegel*1*3 
Secura*4 

Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

PRODEJNY        
A SKLADY

PU čistič 
R 1000 

PU Siegel*1*3 
Secura/SG Lesk 

Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

HOTEL/
GASTRONOMIE

PU čistič 
R 1000 

PU Siegel*1*3 
Secura/SG Lesk 

Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

KADEŘNICTVÍ/
AUTOSALONY

PU čistič  PU Anticolor 
Turbo základní čistič 

Základní čistič R  Elatex 

BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ IMPREGNACE INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

TEXTILNÍ
PODLAHY

Carpetlife
kartáčový vysavač

Baygard
ochrana koberce 

Fleckschutz 

Koncentrát na koberce 
& Extraktor 
Carpetlife prášek &
Multi Clean 350 


Fleck & Weg 
Fleckenspray R*5 

PU Siegel
Secura/SG lesk

PU Siegel

Medica

PU Siegel
Secura

PU Siegel
Secura/SG Lesk

PU Siegel
Secura/SG Lesk

PU Anticolor

Fleck & Weg
Fleckenspray R

Elatex

Elatex

Elatex

Elatex

Elatex

Elatex

Carpetlife

*1: CZ název - PU ochranná vrstva - je k dispozici ve 4 optických variantách (ultramat, extramat, mat, lesk).
*2: V závislosti na používání barevných/bezbarvých dezinfekčních prostředků.
*3: prostorách se zvýšenými nároky na protiskluznost lze použít do nátěru přísady R10 Additiv nebo Antislip 
 Additiv (R11). 
*4: Při silném vnosu písku do objektu (např. mateřské školky) doporučujeme použít produkt Secura-tvrdá 
 ochranná vrstva.
*5: Vhodný pouze na skvrny, které nejsou rozpustné vodou (např. žvýkačka, olej. asfalt).
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výrobci poDlahovin, kteří Doporučují 
proDukty Dr.Schutz Group

Adramaq

ADO Floor

Allure Deutschland

Altro

Amorim

Amtico

Ardex

Aspecta

Balterio

Beaulieu / Beauflor

Berry Alloc

Bolon AB

Bostik

BSW

B.W.D.

C/R/O

Centiva

CBC Flooring

Chiliwich Contract

Classen

Comfundo

DaBoSan

Debolon

DFI

Dickson

DLW Flooring

Dura

Edel Carpets

Egger

Elephant

Enia Flooring

Enno Roggemann

Estival SAS

Fatra

Finett

flor Q

Forbo Flooring

Formtech

Fortelock

Fortemix

Gamrat

Gerflor Mipolam

Graboplast

Hammer

Halbmond

Hebo

Henkel Thomsit

Hornschuh AG

HWZ International

Ideal Floorcoverings

Interface

ITC

IPC

IVC

JAB ANSTOETZ Flooring

Karndean

Korkhandel Rosenberger

KWG

Lano

Le Tissage d’Arcade

LG Chem

Lock-Tile

Mapei

Maxit

Meister Werke

M-flor

Mondo

Multifloors

Nora Systems

Object Carpet

Objectflor

Oneflor Europe

Parador

PlyQuet Holzimport

Project Floors

Remmers bautechnik gmbh

R-Tek

Romex

SGH

Soluflex

Steirer Parkett

Swiff-Train Company

Sopro

Tajima

Tarkett

Textimex

TFD

Toggoflor

Toli Flooring

Toucan-T

Trumpf

TFD

Upofloor

US Floors

Vinylasa/ american tile, inc

Virag s.r.l.

Vorwerk

Weber saint - gobain

Weseler Teppich/Tretford,

Wicanders

Wineo

Witex

Zipse

2tec2
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testováno a certifikováno u významných zkušebních institutů

uváděné vlastnosti výrobků jsou ověřeny zkouškami u významných evropských zkušebních institutů. 
Po náročných testech dle evropských norem můžeme doložit veškeré certifikáty ke zkoušeným produktům.

ve zkoušce odolnosti povrchu institutem eph Dresden splňuje Pu-ochranná vrstva 
na 100% požadavky normy DiN eN 14085 (test odolnosti na kolečkové židle) na 
všech elastických podlahách.

institut MPa Dresden potvrdil, že Pu-ochranná vrstva neovlivní nehořlavé vlast-
nosti testovaných Pvc podlahovin, linolea a minerálních cementových litých podla-
hovin dle DiN eN 13501-1. třída hořlavosti zůstane nezměněna.

institut eph Dresden testoval Pu-ochrannou vrstvu a Pu-anticolor na jejich chemic-
kou odolnost dle DiN 68861. výsledek: všechny požadavky ve skupině 1b splněny! 
Navíc je ještě Pu-anticolor odolný vůči migraci změkčovadel z pneumatik, nábytku 
a podložek.

Pu-ochranná vrstva a Pu-ochranná vrstva-antislip byly od Gev v evropské zkouš-
ce emisí (emicode-test) označeny jako produkty s „velmi nízkými emisemi“ (ec 1r).

institut DiBt potvrdil: Pu-ochranná vrstva splňuje jako první produkt své kategorie 
požadavky pro všeobecné stavební povolení na elastických a minerálních litých 
podlahách.

Po dlouhodobém testu u institutů FiGr a WFt/Frt bylo konstatováno, že Pu-
-ochranná vrstva má až šestkrát delší životnost ve srovnání s běžnými ochrannými 
nátěry na podlahoviny.

zkušební inStituty
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DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

tel.:  +420 515 227 272 
Fax: +420 515 260 423

Mobil office: +420 602 124 222
e-mail: office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz 

Objednávky produktů:
Fax: +420 515 260 423

e-mail: office@dema-dekor.cz

DemaServis - informace:
tel.:  +420 602 546 435
Fax: +420 515 260 423

e-mail: obchod@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz
výhradní partner Dr. Schutz® GrOuP 

pro čr a Sr

Péče O PODlahy
PlatNý OD BřeZNa 2019

KatalOG


