Koberce
syntetické a přírodní

Návod k použití produktů
Obecný typ podlahy

Koberce ze syntetických vláken

Čištění po pokládce a běžné čištění

CC-Carpetlife-kartáčový vysavač

Odstranění skvrn

CC-Fleck&Weg (na bázi aktivního kyslíku)
CC-Fleckenspray R (profesionální silný odstraňovač)
CC-Elatex (univerzální odstraňovač)

Suché čištění

CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)
CC-Carpetlife-prášek (přírodní granulát i pro extrémně znečištěné koberce)

Mokré čištění

CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)
CC-Koncentrát na koberce

Impregnace vlákna

CC-Baygard-ochrana vlákna (protišpinivá impregnace)
CC-Fleckschutz (teflonová ochrana proti tekutinám)

Speciální produkty

CC-Teppich-Stop (proti klouzání kusových koberců)
CC-Antistatikum (zabraňuje vzniku statického výboje)

Obecný typ podlahy

Koberce z přírodních vláken

Čištění po pokládce a běžné čištění

CC-Carpetlife-kartáčový vysavač

Odstranění skvrn

CC-Alibaba (šetrný odstraňovač)
CC-Elatex (univerzální odstraňovač)

Suché čištění

CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)
CC-Carpetlife-prášek (přírodní granulát i pro extrémně znečištěné koberce)
CC-Suchá pěna (speciálně pro sisal, kokos, jutu a hedvábí)

Mokré čištění

CC-Fresh-Up 2v1 (sprejové zesílení čistícího účinku)
CC-Sprüh-Ex

Impregnace vlákna

CC-Baygard-ochrana vlákna (protišpinivá impregnace)
CC-Fleckschutz (teflonová ochrana proti tekutinám)

Speciální produkty

CC-Teppich-Stop (proti klouzání kusových koberců)
CC-Antistatikum (zabraňuje vzniku statického výboje)

Katalogové listy pro jednotlivé podlahové kategorie:
Elastické
podlahoviny

Ošetřování, čištění a renovace elastických
podlahovin – PVC, CV, linoleum, kaučuk

PU-COLOR

Barevná renovace podlahovin – PVC, CV,
linoleum, kaučuk, lité podlahy cementové, epoxidové
a polyuretanové, keramická dlažba

Dřevěné a korkové
podlahy lakované, olejované

Dřevo a WPC
ve venkovním prostředí

Laminátové podlahy

Čištění,
Čištění,ošetřování
ošetřování,a olejování
dřevěných
a voskovánía dřevěných
korkových podlah

Čištění a impregnace dřevin
ve venkovním prostředí

Čištění a impregnace laminátových podlah

Koberce
syntetické a přírodní

Lité podlahy,
keramická dlažba a kámen

Ošetřování a čištění litých podlah cementových,
epoxidových a polyuretanových, keramické dlažby,
přírodního a umělého kamene

Byt a dům

Ošetřování nábytku,
čistota záclon a speciality

 Elastické podlahoviny  PU COLOR 

Dřevěné a korkové podlahy lakované a olejované
Laminátové podlahy  Koberce syntetické a přírodní
 Lité podlahy, keramická dlažba a kámen  Byt a dům

 Dřevo a WPC ve venkovním prostředí 

Chcete se něco dozvědět o ošetřování podlahovin?
www.dema-dekor.cz • office@dema-dekor.cz • tel.: +420 515 227 272 • fax: +420 515 260 423
Výrobce: CC-Dr. Schutz GmbH, Bonn, Německo • Výhradní dovozce pro ČR a SR: DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

Koberce ze syntetického vlákna
Předčističe a čistící prostředky
CC-Fresh-Up

2v1

Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích
a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny. Proto je ideální jako
předčistič ve spojení se suchým i mokrým extrakčním čištěním koberců a čalounění.
 Obsah: 500 ml, 5 l
Spotřeba: 500 ml = 50 m2 pH-hodnota: 10,0

Odstraňovače skvrn
CC-Fleck&Weg
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, fixů apod.
 Obsah: 100 ml, 400 ml  pH-hodnota: 2,5

CC-Fleck&Weg-hadřík

CC-Carpetlife-prášek

CC-Fleckenspray R

Čistící prášek 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 položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.
 Obsah: 1 kg, 10 kg  Spotřeba: 1 kg = 15 m2

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek
odstraňuje tvrdošíjné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.
 Obsah: 200 ml

CC-Koncentrát na koberce
Hloubkově čistí koberce a čalounění ze syntetických vláken. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.
 Obsah: 750 ml, 5 l  Spotřeba: 750 ml = 70 m2  pH-hodnota: 7,5

CC-Elatex
Univerzální odstraňovač vodou rozpustných i nerozpustných skvrn. Rozsah použití a
tabulku odstraňování skvrn z textilních podlahovin najdete na www.dema-dekor.cz
 Obsah: 200 ml  pH-hodnota: 7,5

Impregnace
CC-Baygard-ochrana koberce
Pro impregnaci vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje
vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Aplikace do vlhkého vlákna.
 Obsah: 500 ml, 5 l  Spotřeba: 500 ml = 20 m2  pH-hodnota: 6,5

CC-Fleckschutz
Pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji
odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.
 Obsah: 400 ml  Spotřeba: 400 ml = 10 m2

Přírodní vlákna a koberce
CC-Sprüh-Ex

nahrazuje CC-Kob-Ex!
Obzvláště šetrný a hloubkově účinný čistič pro sprejovou extrakci všech textilních
podlahovin. Speciálně pro vlněné koberce.
 Obsah: 750 ml, 5 l  Spotřeba: 750 ml = 40 m2  pH-hodnota: 7,0

CC-Suchá pěna
Speciálně vyvinutá pro čištění textilních podlahovin a koberců citlivých na vlhkost
např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách
a pelmetech. Extrémně hořlavý.
 Obsah: 400 ml  Spotřeba: 400 ml = 10 m2  pH-hodnota: 7,5

Speciální produkty
CC-Teppich-Stop
Zabraňuje dlouhodobě klouzání kusových koberců, koupelnových předložek apod.
Jednoduše nastříkat na spodní stranu koberce – hotovo.
Speciální protiskluz pro kusové koberce!
 Obsah: 500 ml  Spotřeba: 500 ml = 8 m2  pH-hodnota: 6,5

CC-Antistatikum
Zabraňuje vzniku statického výboje, popř. odstraňuje elektrostatický náboj (miniblesky).
 Obsah: 400 ml

www.dema-dekor.cz

CC-Alibaba
Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny
z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální
koberce.
 Obsah: 200 ml  pH-hodnota: 5,5

