Elastické
podlahoviny

Návod k použití produktů
PVC, CV, Vinyl, Kaučuk, Linoleum s výrobní PUR-úpravou povrchu (PUR, XF)
 Uvedené produkty lze použít jak u elastických podlahovin bez výrobní úpravy povrchu, tak pro ty kvality, které mají výrobní PU/PUR-úpravu povrchu!
 Ošetření u podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se provádí ihned po pokládce pouze tehdy, vyžadují-li to objektově-specifické požadavky.

Jinak se první ošetření provede v okamžiku výskytu prvních opotřebených míst.

Čištění
po pokládce

CC-Základní čistící
přípravek R

Základní čištění

Ošetření povrchu

Běžné čištění

Mezičištění
bez narušení
nátěrů

1-komponentní ochranné nátěry
pro domácnost a mírné zatížení:
CC-Mat-3000PU
CC-Lesk-3000PU

CC-PU-čistič

CC-PU-čistič

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

CC-R 1000-čistící
přípravek

CC-Aktivní čistící
přípravek R 280

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

1-komponentní ochranné nátěry
pro střední až silné zatížení:
CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva
CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva
CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva
2-komponentní polyuretanové nátěry
pro silné až extrémní zatížení:
CC-PU-ochranná vrstva
CC-SuperPU-Siegel
Elektrostaticky vodivý nátěr:
CC-PU-ochranná
vrstva + CC-Conduct Plus-přísada

Plošná
dezinfekce

(odstranění opotřebených
1K-nátěrů nebo sanace
2K-PU-nátěrů)

CC-Základní čistící
přípravek R

CC-Turbo-základní čistič
(nepoužívat pro podlahy
s PU/PUR-úpravou
povrchu!)

CC-PU-čistič

CC-PU-čistič

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

CC-Profi-základní čistící
přípravek (alkalický-není
vhodný pro linoleum
a kaučuk)

CC-PU-čistič

CC-PU-čistič

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

CC-Základní čistící
přípravek R

CC-Aktivní čistící
přípravek R 280

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

Protiskluzný nátěr R10:
CC-PU-ochranná
vrstva + CC-Antislip-přísada
Odolnost vůči migraci barevných
chemikálií a změkčovadel:
CC-PU-Anticolor

Linoleum s výrobní akrylátovou úpravou povrchu (Topshield, LPX)

CC-Aktivní čistící
přípravek R 280

CC-Základní čistící
přípravek R
Pozor: Před aplikací
2K-PU-nátěru musí
být dokonale
odstraněna výrobní
akrylátová úprava
povrchu!

1-komponentní ochranné nátěry
pro domácnost a mírné zatížení:
CC-Mat-3000PU
CC-Lesk-3000PU
1-komponentní ochranné nátěry
pro střední až silné zatížení:
CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva
CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva
CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva

CC-R 1000-čistící
přípravek

CC-Turbo-základní čistič
(nepoužívat pro podlahy
s PU/PUR-úpravou
povrchu!)

2-komponentní polyuretanové nátěry
pro silné až extrémní zatížení:
CC-PU-ochranná vrstva
CC-SuperPU-Siegel
Protiskluzný nátěr R10:
CC-PU-ochranná
vrstva + CC-Antislip-přísada

CC-PU-čistič

CC-PU-čistič

CC-Dezinfekční
prostředek-koncentrát

CC-Základní čistící
přípravek R

Odolnost vůči migraci barevných
chemikálií a změkčovadel:
CC-PU-Anticolor

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

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

Elastické
podlahoviny

Základní čistící
přípravek R
Základný čistiaci
prostriedok R

• Pro odstranění starých
ochranných a voskových
nátěrů, zbytků lepidel
• Na odstránenie starýcha mnoho jiného
ochranných a voskových
náterov, zvyškov lepidiel
a mnoho iného

Základní čističe

Běžné a intenzivní čistící prostředky

CC-Základní čistící přípravek R

CC-PU-čistič

Pro základní čištění a pro čištění po ukončení stavebních prací u přírodního linolea,
PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků,
zbytky lepidel apod. Pro materiál šetrná pH-hodnota.
 Obsah: 750 ml, 5 l, 10 l
Spotřeba: 10 l = 100–200 m2 pH-hodnota: 10,0

Ideální čistící přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum apod.), které jsou ošetřeny
CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čistící
schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.
 Obsah: 750 ml, 5 l, 10 l  Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m2
 pH-hodnota: 9,5

CC-Turbo-základní čistič
Expres-základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje velmi silně a důkladně ochranné samoleštící nátěry, především odolné, přestárlé nebo navrstvené
ochranné filmy na podlahovinách. Krátká doba působení, bezzápachová receptura.
Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk. Pro profesionální použití v objektech.
 Obsah: 10 l  Spotřeba: 10 l = 250 m2  pH-hodnota: 10,0

CC-Profi-základní čistící přípravek
Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC a CV. Není vhodný pro přírodní
linoleum a kaučukové podlahoviny.
 Obsah: 5 l  Spotřeba: 10 l = 200 m2  pH-hodnota: 14,0

Ošetřovací prostředky & Refresher
CC-Mat-3000PU
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu
v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo
CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé
oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování
a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.
 Obsah: 750 ml, 5 l, 10 l  Spotřeba: 750 ml = 30 m2 jeden nátěr
 pH-hodnota: 8,5  Stupeň lesku: 10–15

CC-Lesk-3000PU
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu
v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo
CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální polymerní kombinaci je ideální pro rychlé
oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování
a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklá optika. Protiskluzný.
 Obsah: 750 ml, 5 l, 10 l  Spotřeba: 750 ml = 30 m2 jeden nátěr
 pH-hodnota: 8,0  Stupeň lesku: 45–50

Původní stav podlahy před renovací

CC-R 1000-čistící přípravek
Pro běžné čištění a ošetřování elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje
nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících automatech.
 Obsah: 750 ml, 5 l, 10 l  Spotřeba: 750 ml = až 1 500 m2
 pH-hodnota: 9,5

CC-Aktivní čistící přípravek R 280
Ideální pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech, aby zde zůstal zachován
výrobní ochranný finiš. Také optimální pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných filmů.
 Obsah: 750 ml, 10 l  Spotřeba: 750 ml = až 500 m2
 pH-hodnota: 8,5

Dezinfekce a odstraňování skvrn

2K – Polyuretanové ochranné
vrstvy – pro extrémně dlouhou
ochranu
CC-PU-ochranná vrstva matná, extramatná, lesklá
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností
proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. CC-PU-matná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Určený
pouze pro odborné prováděcí firmy.
 Obsah: 5,5 l, 1 l  Spotřeba: 5,5 l = 110 m2 jeden nátěr  pH-hodnota: 8,5
 Stupeň lesku: matná 10–15, extramatná 3–7, lesklá 79–85

Konvenční 1K-polymerní tvrdé
ochranné vrstvy
CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou
optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro
sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m2 při dvou
nátěrech.
 Obsah: 5 l, 10 l  Spotřeba: 10 l = 400 m2 jeden nátěr  pH-hodnota: 8,5
 Stupeň lesku: 18–23

CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva
CC-SuperPU-Siegel matný, extramatný
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi s extrémní odolností
proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Protiskluzný. Určený pouze pro odborné prováděcí firmy. CC-SuperPU-Siegel má zvýšenou
hustotu. Při aplikaci 100 g na 1 m2 umožňuje ošetření pouze jedním nátěrem.
 Obsah: 5,5 l, 1 l  Spotřeba: 5,5 l = 55 m2 jeden nátěr  pH-hodnota: 8,5
 Stupeň lesku: matná 10–15, extramatná 3–7

CC-PU-Anticolor
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva se zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím (barvy na vlasy, dezinfekce na poranění apod.) a migraci změkčovadel (např.
z gumy). Ochranný film s vysokou odolností a hedvábně lesklou optikou. Určený pouze
pro odborné prováděcí firmy.
 Obsah: 2,5 l vč. 500 ml tvrdidla  Spotřeba: 2,5 l = 50 m2 jeden nátěr
 pH-hodnota: 8,0  Stupeň lesku: 30–37

Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou.
Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 10 l vystačí na cca 200 m2
při dvou nátěrech.
 Obsah: 5 l, 10 l  Spotřeba: 10 l = 400 m2 jeden nátěr  pH-hodnota: 8,5
 Stupeň lesku: 55–60

CC-Medica-tvrdá ochranná vrstva
Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním pro první ošetření elastických
podlahovin, se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně matná optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed. 5 l vystačí
na cca 100 m2 při dvou nátěrech.
 Obsah: 5 l  Spotřeba: 5 l = 200 m2 jeden nátěr  pH-hodnota: 9,0
 Stupeň lesku: 45–50

CC-Dezinfekční prostředek – koncentrát
Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích. Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně. Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci
o produktu.
 Obsah: 5 l  Spotřeba: 5 l = až 1 500 m2  pH-hodnota: 10,0

CC-Elatex
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.
 Obsah: 200 ml  pH-hodnota: 7,5

Po renovaci CC-PU-ochrannou vrstvou

Speciální přísady do 2K-nátěrů
CC-Conduct Plus-přísada
Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy pro ošetřování elektrostaticky vodivých podlah.
V této kombinaci splňuje požadavky normy DIN EN 61340-5-1 v ESD-prostorách a také
požadavky dle TRBS 2153 pro prostory s nebezpečím výbuchu.
 Obsah: 400 g  Spotřeba: 400 g do 5,5 litru

CC-Duro Plus-přísada
Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy matné nebo do CC-SuperPU-Siegel matného pro
další zvýšení odolnosti PU-nátěru proti poškrábání. V této kombinaci vznikne extramatná optika nátěru.
 Obsah: 175 g  Spotřeba: 175 g do 5,5 litru

CC-Antislip-přísada
Přísada do CC-PU-ochranné vrstvy pro zvýšení protiskluznosti ošetřovaného povrchu
na hodnotu R10. Použití v částečně vodou zatěžovaných prostorách se zatížením vlhkostí do 1 hodiny (např. šatny, umývárny) je možné. Zkoušeno dle směrnic BGR 181
a DIN 51130 Velmi nízké emise (EMICODE EC 1 R).
 Obsah: 440 g  Spotřeba: 400 g do 5,5 litru

www.dema-dekor.cz

