Amtico First
doporučené čisticí a ošetřovací prostředky
ČISTICÍ A OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY
Představujeme řadu profesionálních značkových čisticích a ošetřovacích prostředků značky CC-Dr. Schutz, speciálně určených pro vinylové
podlahoviny Amtico First, k bezproblémové údržbě Vaší podlahy, které si můžete objednat.
Historie a vznik značky CC-Dr. Schutz
Dr. Karl Schutz založil firmu CC-Dr. Schutz GmbH roku 1955 se zaměřením na výrobu profesionálních úklidových prostředků, které šetří Váš čas
a peníze. Tato dodnes rodinná firma vyvíjí inovace a vyrábí prostředky pro ochranu tvrdých podlah a jejich čištění, které slouží pro zachování
hodnoty podlah po dlouhá léta. Dosažený dlouhotrvající efekt je neporovnatelný s běžnými, levnými prostředky.
PU-systém ochranných vrstev, čisticích a renovačních přípravků je ideální nejen pro bydlení ale i pro:
školy a mateřské školky, domovy důchodců, nemocnice a lékařské praxe, kancelářské objekty, obchodní domy a sklady, sportovní haly a také
průmyslové prostory a dílny.
Prostředky CC-Dr.Schutz nabízí pro každý objekt optimální řešení permanentního nátěru, ošetření nebo renovace podlahoviny.

BĚŽNÉ A INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ
Prostředky pro každodenní běžné čištění a údržbu, které mají vysokou účinnost a odmašťovací schopnosti. Ředí se v předepsaných poměrech,
kdy spotřeba je skutečně nízká při vysokém výkonu.

CC - PU - Čistič
Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací
a pro denní čištění vinylových podlah v dílcích (i ostatních PVC, CV
elastických podlahovin s PU úpravou), které jsou ošetřeny CC-PUochrannou vrstvou nebo mají výrobní PU-povrchovou úpravu.
Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští nečistoty a tuky.
Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 750 ml, 5 l, 10 l

CC - Aktivní čisticí přípravek R 280
Pro intenzivní 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 PU vrstvy. Také optimální pro mezistupňové čištění
bez narušení polymerových ochranných filmů.
Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 750 ml, 10 l

RENOVACE PODLAHY
Pokud má Vaše vinylová podlaha v dílcích již opotřebovanou (ochozenou) horní ochrannou vrstvu PU filmu doporučujeme odstranit veškeré její
zbytky pomocí Základního čisticího přípravku R, který zajistí rovnoměrný nátěr nové ochranné vrstvy a jeho dokonalou fixaci.

CC - Základní čisticí přípravek R
Pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací
u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje
staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod.
Spotřeba: cca 3 - 5 litrů na 100 m²
Balení: 750 ml, 5 l, 10 l

Str. 1 z 2

Amtico First
doporučené čisticí a ošetřovací prostředky
OŠETŘENÍ PODLAHY OCHRANNOU VRSTVOU
Pokud jste již vaši vinylovou podlahu očistili od zbytků starých vrstev, případně lepidel a jiných ošetřovacích prostředků, je nyní připravena
pro nanesení nové ochranné PU vrstvy.

CC - PU ochranná vrstva mat, protiskluzná
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi
s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním
prostředkům a chemikáliím. Splňuje také požadavky normy DIN
18032 pro sportovní povrchy.
Určeno odborným prováděcím firmám.
Spotřeba: 5,5 litru na 110 m² při jednom nátěru
Balení: 5,5 l

CC - Secura - tvrdá ochranná vrstva, hedvábně matná
a protiskluzná
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností
a hedvábně matným vzhledem. Splňuje požadavky normy DIN
18032 pro sportovní povrchy.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru
Balení: 5 l, 10 l

CC - SG Lesk
Polymerní disperze s kovovými síťovými prvky s vysokou odolností
proti otěru a rýhám od gumových podpatků. Pro ošetření nově
položených nebo základně vyčištěných elastických podlahovin.
Protiskluzný a lesklý ochranný film zajišťuje vysokou jistotu při chůzi.
Spotřeba: 10 l na cca 200 m² při dvou nátěrech.
Balení: 10 l

CC - Mat - 3000PU, protiskluzná
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 PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování
a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Matný vzhled.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru.
Balení: 15 x 750 ml, 5 l

CC - Lesk - 3000PU, protiskluzná
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 PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování
a denní čištění elastických podlahovin v domácnosti. Lesklý vzhled.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru
Balení: 15 x 750 ml
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