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  1  OPIS PRODUKTU  
Delikatny środek o niskiej zasadowiści zawierający szybko rozpuszczającą formułę. Usuwa pozostałości po 
środkach czyszczących, pielęgnacyjnych, woskach oraz kleju. 

 Uniwersalny środek do czyszczenia wszystkich podłóg elastycznych 

 Usuwa nawet najbardziej uporczywy brud po środkach pielęgnacyjnych oraz resztek kleju 

 Brak etykietowania zgodnie z rozporządzeniem CLP 

 Nie zawiera kwasu nitrylotrioctowego 
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Czyszczenie wykładzin elatycznych,LVT. Z uwagi na niską zasadowość produktu zaleca się szczególnie do 
linoleum oraz wykładzin kauczukowych. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-
schutz.com. 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Czyszczenie po instalacji wykładziny: Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie 
rozcieńczyć Grunt Czyszczący z wodą w stosunku 1:5 lub 1:10 w zależności od stopnia zabrudzenia 
wykładziny. Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze przy użyciu mopa i zostawić na 10 min.,  pilnując 
aby powierzchnia nie wyschła. Wyszorować powierzchnię przy pomocy jednotarczowej maszyny o 150 
obr/min z odpowiednim padem lub Ręcznym Zestawem do Czyszczenia Padmaster. Usunąć zabrudzenie 
przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro lub mopem, zbając przy tym, żeby prowadzić płukanie czystą 
wodą, aby zabrudzenie nie zaschło na podłodze. 

 
Czyszczenie gruntowne: : Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć Grunt 
Czyszczący z wodą w stosunku 1:5 lub 1:3 w zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny. 
Nierozcieńczony produkt należy używać tylko w ekstremalnych przypadkach. Uzyskany roztwór 
rozprowadzić po podłodze i pozostawić na 10-20 minut. Następne czynności wykonać jak przy czyszczeniu 
po instalacji wykładziny. 

 

Uwaga: Aby zabrudzenie nie zaschło na podłodze, czyszczenie należy wykonywać etapami (np. 20m²). Dla 
delikatnych podłoży (np. kauczuk) przed czyszczeniem gruntownym zaleca się wykonać test w mało 
widocznym miejscu, żeby sprawdzić czy roztwór Gruntu Czyszczącego nie odbarwia wykładziny. Jeśli tak - 
Grunt Czyszczący należy rozcieńczyć 1:10, skracając przy tym czas, po którym przeprowadza się 
czyszczenie. Zaleca się zadbać o dobrą wentylację w pomieszczeniu oraz używać gumowych rękawiczek. 
Należy unikać kontaktu roztworu z delikatnymi powierzchniami (np. drewno, metal, lakierowane 
elementy). 
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  4  ZUŻYCIE 

Czyszczenie po instalacji wykładziny: 1 l = 10 – 30 m² 
Czyszczenie gruntowne: : 1 l = 30-50 m² (rozcieńczony) i/lub 1 l = 6- 10 m² (nierozcieńczony) 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

Grunt czyszczący powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu.  Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

  6  DANE TECHNICZNE 
Skład: mniej niż 5% fosforanów, mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
kompozycje zapachowe (LIMONENE, CITRAL) 
 pH: ok. 10 (nierozcieńczony) 
Kod produktu dla środków czyszczących i pielęgnacyjnych (Giscode): GG 20 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP (lakier bazowy): etykietowanie nie jest konieczne. 
 
Całkowicie opróżnione kanistry można zutylizować w odpadach komunalnych lub przewieźć do centrum 
recyklingu. 

 
  7  UWAGI SPECJALNE 

Prosimy stosować się do naszych zaleceń zawartych w tej karcie technicznej.  

 

 

  8  DODATKOWE INFORMACJE 

 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Gruntu Czyszczącego. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie  są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-
schutz.com lub na żądanie. 
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Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.      Dr. Schutz GmbH 

Ul. Dekoracyjna 3        Holbeinstraße 17 

65-722  Zielona Góra       D-53175 Bonn 

+48 535 500 483        Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40 

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu      Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46 

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie    E-Mail:export@dr-schutz.com 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego     www.dr-schutz.com   
NIP 527-274-55-73, REGON 362590538        
kapitał zakładowy 5.000 PLN 

 
Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność. S 
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