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ODSTRAŇOVÁNÍ
SKVRN

Elatex Elatex Elatex Fleck & Weg



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).



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

            



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



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



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



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



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



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

Původní stav Po eSD renovaci



nářaDí a pomůcky, 
Stroje a příSlušenStví,
opravné SaDy



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



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



nářaDí a pomůcky
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.



Pady, nářadí a pomůcky

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



nářaDí a pomůcky

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



nářaDí a pomůcky

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.



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



nářaDí a pomůcky

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)



Stroje a příSlušenStví

Stroje a příslušenství

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.

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.

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.

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.



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.

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 flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do
jakéhokoliv směru.

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.

nástavec pro čištění čalounění 8000906100

sada pro tvrdé povrchy s tryskou 8000906200


