
Egyszerűen a legjobb minden 
projekthez

Európában első a padlóvédelemben



Erőteljes használatnak kitett felületek
sokáig megóvhatóak a PU Sealer-rel 

Látható előnyök

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás 

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben 

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

PU Sealer nélkül: A folyamatos 
igénybevétel és a por részecskéi 
együtt helyrehozhatatlan károkat 
okoznak a felületen

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik
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Tisztaság mindennap: 

Dr. Schutz PU Cleaner! 

Erőteljes használatnak kitett felületek
sokáig megóvhatóak a PU Sealer-rel 

Látható előnyök

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás  

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben 

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

PU Sealer nélkül: A folyamatos 
igénybevétel és a por részecskéi 
együtt helyrehozhatatlan károkat 
okoznak a felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.

Tisztaság mindennap: 

Dr. Schutz PU Cleaner! 

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő aljzatkiegyenlítők, 
műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének védelmére.*

Iroda



Különleges elvárások

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Csúszásmentes 
és extrém igénybevételű felületek esetén
PU Anti Slip és PU Duro Plus

Látható előnyök

• Garantáltan nagyfokú biztonságot nyújt a PU Antislip-nek köszönhetően  
 – tökéletesen teljesíti az R10 és BS-7976-2 szabványokat 

• Extrém kopásálló felület a PU Duro Plusnak köszönhetően

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát 

• Szabadon választható design burkolatok a hagyományos biztonsági 
 padlókkal szemben 

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

PU Duro Plus megóvja az extrém 
igénybevételtől az alatta lévő 
felületet, könnyen tisztíthatóvá és 
kezelhetővé válik.
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PU Duro Plus nélkül:
Az extrém igénybevétel és a por 
részecskéi együtt helyrehozhatat-
lan károkat okoznak a felületen.

A felület csúszós a PU Antislip 
nélkül.

A PU Antislip csúszásmentes 
felületet képez és megfelel az R 
10-es biztonsági és a BS-7976-
2 egészségügyi szabványoknak.

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Iroda



Nagyobb biztonság – alacsonyabb költséggel
PU Sealer és PU Anticolor

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Minimális bakteriális környezet a hézagmentes felületnek   
 köszönhetően

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal és fertőtlenítőszerekkel   
 szemben

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Határozottan szebb megjelenés 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi 
 karbantartás

Tisztaság mindennap: 

Dr. Schutz PU Cleaner és 
Disinfectant Cleaner!

PU Anticolor nélkül: 
A baktériumok könnyen elbújnak 
a résekben és hézagokban. A 
hagyományos takarítás nem 
jelent biztos megoldást. 

A PU Anticolor-ral kezelt felület 
hermetikusan zárt, hézagmentes 
felületet képez. A baktériumok 
számára nincs hely.

PU Sealer nélkül: A folyamatos 
igénybevétel és a por részecskéi 
együtt helyrehozhatatlan károkat 
okoznak a felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.
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Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Egyészségügy



Csúszásmentesség és vezetőképesség
PU Antislip és ESD Long Life PU Sealer
Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Különleges elvárások

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

• Az ESD LL PU bevonat teljesíti a DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD  
 követelményeket a vezetőképes padlókon csakúgy, mint a robbanásveszé 
 lyes környezetre vonatkozó TRBS 2153 szabványt

• Garantáltan nagyfokú biztonságot nyújt a PU Antislip-nek köszönhetően –  
 tökéletesen teljesíti az R10 és BS-7976-2 szabványokat

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát 

• Szabadon választható design burkolatok a 
 hagyományos biztonsági padlókkal szemben 

ESD Long Life PU Sealer nélkül a 
felületen a folyamatos terhelés és 
a por részecskéi visszafordíthatat-
lan károkat okoznak a vezetőképes 
és ESD padlókban.

Az ESD Long Life PU Sealer 
megvédi a felületet az erőteljes 
igénybevételtől, egyben 
tartóssá teszi és javíthatja 
vezetőképességét.
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A felület csúszós a PU Antislip 
nélkül.

A PU Antislip csúszásmentes 
felületet képez és megfelel az R 
10-es biztonsági és a BS-7976-2 
egészségügyi szabványoknak.
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Látható előnyök

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner and 
Disinfectant Cleaner!

Egyészségügy



Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Optimális ápolás és biztonság
PU Sealer és PU Anticolor

•  Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Minimális bakteriális környezet a hézagmentes felületnek   
 köszönhetően

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás 

• Határozottan szebb megjelenés

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Easier day-to-day maintenance
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Látható előnyök

Tisztaság mindennap: 

Dr. Schutz PU Cleaner és 
Disinfectant Cleaner!

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

PU Anticolor nélkül:
A baktériumok könnyen elbújnak 
a résekben és hézagokban. A 
hagyományos takarítás nem 
jelent biztos megoldást. 

A PU Anticolor-ral kezelt felület 
hermetikusan zárt, hézagmentes 
felületet képez. A baktériumok 
számára nincs hely.

PU Sealer nélkül: A folyamatos 
igénybevétel és a por részecskéi 
együtt helyrehozhatatlan károkat 
okoznak a felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.

Nyugdíjas 
otthon



Különleges elvárások

• Garantáltan nagyfokú biztonságot nyújt a PU Antislip-nek köszönhetően  
 – tökéletesen teljesíti az R10 és BS-7976-2 szabványokat 

• Extrém kopásálló felület a PU Duro Plusnak köszönhetően

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Szabadon választható design burkolatok a hagyományos biztonsági 
 padlókkal szemben 

Csúszásmentes 
és fokozottan igénybe vett felületek esetén
PU Antislip és PU Duro Plus
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Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner és 
Disinfectant Cleaner!

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

A felület csúszós a PU Antislip 
nélkül.

A PU Antislip csúszásmentes 
felületet képez és megfelel az R 
10-es biztonsági és a BS-7976-2 
egészségügyi szabványoknak.

PU Duro Plus megóvja az extrém 
igénybevételtől a burkolatot, kön-
nyen tisztíthatóvá és kezelhetővé 
válik.

PU Duro Plus nélkül:
Az extrém igénybevétel és a por 
részecskéi együtt helyrehozhatat-
lan károkat okoznak a felületen.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Nyugdíjas 
otthon



• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás 

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére. 

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

PU Duro Plus megóvja az extrém 
igénybevételtől a burkolatot, kön-
nyen tisztíthatóvá és kezelhetővé 
válik.

PU Duro Plus nélkül:
Az extrém igénybevétel és a por 
részecskéi együtt helyrehozhatat-
lan károkat okoznak a felületen.

Egyszerű karbantartás, nagy igénybevétel esetén 
PU Duro Plus

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Oktatás



Erőteljesen igénybevett padlók
sokáig megóvhatóak a PU Sealer-rel

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen 

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben

PU Sealer nélkül: A folyamatos 
igénybevétel és a por részecskéi 
együtt helyrehozhatatlan károkat 
okoznak a felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.
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Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

üzletek
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Különleges elvárások

•  Garantáltan nagyfokú biztonságot nyújt a PU Antislip-nek   
 köszönhetően – tökéletesen teljesíti az R10 és BS-7976-2 szab  
 ványokat

• Extrém kopásálló felület a PU Duro Plusnak köszönhetően 

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Szabadon választható design burkolatok a hagyományos biztonsági  
 padlókkal szemben 

Csúszásmentes 
és fokozottan igénybe vett felületek esetén 
PU Antislip és PU Duro Plus

PU Duro Plus nélkül:
Az extrém igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

PU Duro Plus megóvja az extrém 
igénybevételtől a burkolatot, 
könnyen tisztíthatóvá és 
kezelhetővé válik.

A felület csúszós a PU Antislip 
nélkül.

A PU Antislip csúszásmentes 
felületet képez és megfelel az R 
10-es biztonsági és a BS-7976-2 
egészségügyi szabványoknak.

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

üzletek

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 



Első osztályú padlóvédelem
PU Sealer-rel

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás 

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

PU Anticolor nélkül:
A baktériumok könnyen elbújnak 
a résekben és hézagokban. A 
hagyományos takarítás nem 
jelent biztos megoldást.

A PU Anticolor-ral kezelt felület 
hermetikusan zárt, hézagmentes 
felületet képez. A baktériumok 
számára nincs hely.

PU Sealer nélkül:
A folyamatos igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Kórház
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• Garantáltan nagyfokú biztonságot nyújt a PU Antislip-nek köszönhetően   
 – tökéletesen teljesíti az R10 és BS-7976-2 szabványok előírásait

• Extrém kopásálló felület a PU Duro Plusnak köszönhetően

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás 

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát 

• Szabadon választható design burkolatok a hagyományos biztonsági 
 padlókkal szemben 

Csúszásmentes 
és fokozottan igénybe vett felületek esetén
PU Antislip és PU Duro Plus

A felület csúszós a PU Antislip 
nélkül.

A PU Antislip csúszásmentes 
felületet képez és megfelel az R 
10-es biztonsági és a BS-7976-2 
egészségügyi szabványo-
knak 

PU Duro Plus nélkül:
Az extrém igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

PU Duro Plus megóvja az extrém 
igénybevételtől a burkolatot, 
könnyen tisztíthatóvá és 
kezelhetővé válik.

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Különleges elvárások Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

Kórház

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 



Vezetőképes padlók 
– egyszerű karbantartás és védelem
ESD Long Life PU Sealer

• Az ESD Long Life PU bevonat teljesíti a DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD  
 követelményeket a vezetőképes padlókon csakúgy, mint a robbanásveszélyes  
 környezetre vonatkozó TRBS 2153 szabványt 

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás 

• Gazdaságos és környezetbarát megoldás

• Határozottan szebb megjelenés 

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben  

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

ESD Long Life PU Sealer nélkül 
a felületen a folyamatos terhelés 
és a por részecskéi visszafor-
díthatatlan károkat okoznak a 
vezetőképes és ESD padlókban.

Az ESD Long Life PU Sealer 
megvédi a felületet az erőteljes 
igénybevételtől, egyben 
tartóssá teszi és javíthatja 
vezetőképességét.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Vezetőképes 
padló



Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Nincsenek festékfoltok – könnyű a takarítás
PU Anticolor

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Megnövelt ellenállás a hajfestékekkel szemben

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

PU Anticolor nélküli a hajfesték és 
egyéb szennyeződések könnyen 
beivódnak a burkolat anyagába. 

PU Anticolor-ral kezelt felület 
nagyfokú ellenálló képességet 
biztosít a hajfestékek és más 
kémiai anyagokkal szemben. 

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Fodrászat



Ragyogás foltok nélkül
PU Anticolor és PU Sealer

• Nincsenek beivódott guminyomok  - PU Anticolor

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés 

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

PU Anticolor nélküli a 
guminyomok és egyéb 
szennyeződések könnyen beivód-
nak a burkolat anyagába.

PU Anticolor-ral kezelt felület nagy-
fokú ellenálló képességet biztosít 
a guminyomokkal és más kémiai 
anyagokkal szemben. 

PU Sealer nélkül:
A folyamatos igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

PU Sealer megóvja az alatta 
lévő felületet az erőteljes 
igénybevételtől, könnyen tisz-
títhatóvá és kezelhetővé válik.

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Autószalon



• Különösen ajánlott a sport padlókra - DIN 18032 szabvány

• Hosszútávú védelem kopás és elhasználódás ellen

• Környezetbarát és gazdaságos megoldás

• Bizonyítottan meghosszabbítja a kezelt felület élettartamát

• Határozottan szebb megjelenés

• Könnyebb és költséghatékonyabb napi karbantartás

• Nagyfokú ellenállás kémiai anyagokkal szemben 

Empfang

Aufzug

P
arkhaus

Restaurant

Eingang

Empfang

Aufzug

P
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Eingang

Kiemelkedő teljesítmény a sportpadlókon
PU Sealer
Különösen ajánlott PVC és modul padlók, linóleum, gumi burkolatok, önterülő 
aljzatkiegyenlítők, műgyanta bevonatok, kerámia és természetes kövek felületének 
védelmére.

Látható előnyök

A működése: zseniálisan egyszerű – egyszerűen zseniális

Tisztaság mindennap:

Dr. Schutz PU Cleaner! 

PU Sealer nélkül:
A folyamatos igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

PU Sealer nélkül:
A folyamatos igénybevétel és a 
por részecskéi együtt helyre-
hozhatatlan károkat okoznak a 
felületen.

* Mivel a felsorolt padlótípusok némelyikén 
felléphet probléma, kérdéses esetekben 
vegye fel a kapcsolatot laboratóriumunkkal, 
hogy ellenőrizhessük, az érintett padlóra a 
tesztek alapján javasolható-e a kezelés 

Sport



Dr. Schutz

A legjobb megoldást mi ajánljuk
Dr. Schutz - PU System

Környezettudatos
egészségre ártalmatlan és 
környezetbarát

Nem kopik
még 25.000 gördülés alatt sem.

Tökéletes kémiai ellenálló képesség
még veszélyes helyzetek esetén is

Extrém tartósság
6x hosszabb élettartam

A PU bevonat és a PU Antislip bevonatok tesztjét a GEV végezte Európá-
ban (EMICODE teszt), és a legjobb minősítést érte el – EC 1R. Ezért a PU 
bevonatokat ajánlják, mint a legjobb védelmet nyújtó, környezetbarát és 
egészségre ártalmatlan terméket.

Az EPH Dresden-nél végzett felület- kopásállóság teszten a PU bevonat 
kiválóan teljesítette a DIN EN 14085 – görgős szék – szabványt minden 
lágy burkolaton. 
Pontosan 25.000 gördítés után a következő minősítést kapta: „nem volt 
látható elváltozás egyetlen tesztfelületen sem”.
 

Egy professzionális bevonatnak képesnek kell lenni extrém körülmények 
közt is helytállni, beleértve a legagresszívebb behatásokat. Az EPH Intézete 
vizsgálta a PU bevonat és a PU Anticolor bevonatok  DIN 68861 szabvá-
ny szerinti kémiai összetevőkkel szembeni ellenállását. Az eredmény: 1B 
kategóriában minden követelményt tökéletesen tejesített.
A PU Anticolor 100%-ban ellenáll, és nem engedi beivódni a különböző 
anyagokat a felületbe – pl.: autógumi, gumiborítású szőnyegek, bútorlábak.

A FIGR és WFK/FRT Intézetek hosszú távú tesztjei során megállapítást 
nyert, hogy a PU bevonatnak 6x hosszabb élettartama van, mint más, 
hagyományos padló bevonatoknak. A Német Padlógyártók és Kivitelezők 
Egyesülete is elismerte a legjobb minőségű padló technológiai terméknek 
járó első díjával. 
 

12 tökéletes teszt eredmény

www.dr-schutz.hu
Minősítések



Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artigo - Balta Industries - Balterio - BASF - Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab - Bolon ab - Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international -  

Comfundo - Cortex - Debolon - Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger - Enia carpet - Filzfabrik fulda - Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat - Gerflor - Girloon - Golvabia - Grabo llc 

Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit - Ideal floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz - Karndean - KLB kötztal - Le tissage d’arcade - LG chem - Likolit - Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei - Maxit

Medes - Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap - Neoflex (rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Novalis international - Object carpet - Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ 

Polyflor - Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH - Soluflex - Steirer parkett - Swiff-train company - Tajima - Tarkett  - Tekima teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Tru-

woods - TWN - Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american tile, inc - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders - Witex WPT / windmöller flooring - Zipse - 2tec2

12 tökéletes teszt eredmény

Ellenáll a testnedveknek
a DIN 53160 szabvány szerint

Egyedülálló ESD bevonat
a vezetőképes felületeken 

Elsőként kapta meg
a DIBT Intézet jóváhagyását

R9 és R10
Csúszás nélkül, mégis gördülékenyen

Csúszásmentes padló
mezítlábas területekre

Gyulladás késleltető
minden burkolattípuson

Élelmiszeripar
gyártó, raktározó, kiszolgáló területeken

Sportpadlók megóvása
megfelel a DIN 18032 szabványnak

A drezdai eph Intézet tesztjei alapján PU Sealer és a PU Anticolor ellenáll a 
nyálnak és izzadtságnak, ezáltal megfelel a DIN 53160 szabványnak.

EPH tanúsítvány szerint az ESD Long Life PU Sealer tökéletesen megfelel 
a DIN EN 61340-5-1 szabvány követelményeinek vezetőképes környezet-
ben, csakúgy, mint a TRBS 2153 szabványnak robbanásveszélyes körny-
ezetben.

A PU Sealer az első felületkezelő anyag, ami lágy és cementbázisú felületek 
kezelésére megkapta a General Building minősítést a németországi DIBT 
Intézettől.

Egyre gyakrabban előtérbe kerül az R osztálynak megfelelő csúszásmen-
tes felületek jelentősége az oktatási intézményekben, konyhákban, kór-
házakban és éttermekben, stb.. A PU Sealer és a PU Antislip a BGIA szer-
int tökéletesen teljesíti az R9 és R10 előírásokat. A PU Antislip BS 7976-2 
szabványnak való megfelelését a jól ismert brit Satra Intézet is igazolta.

A pilseni ZUS Intézet tesztelte a PU Antislip-et és elismerte a DIN 51097 
szabvány szerinti csúszásmentességét a nedves vagy mezítláb igénybe-
vett területeken.

A tűzvédelem és a tűzellenállás rendkívül fontos szerepet játszanak az 
épületekben.
MPA Drezdai Intézet tanúsítja, hogy a PU Sealer és a PU Anticolor késlelte-
ti a gyulladást PVC, linóleum és műgyanta felületeken, továbbá megfelel a 
DIN EN 13501-1 szabványnak.

Sikeres élelmiszer biztonsági teszt eredmények – ISEGA GermanyA sportpadlókon különösen fontos a biztonság. A stuttgarti MPA Intézet 
tesztelte a PU Sealert sport linóleum és sport PVC felületeken. Az ered-
mények alapján nem csak kiválóan megfelelt, hanem külön díjat is nyert.

A világ vezető padlógyártóinak ajánlásával

A ideális védelem minden padlóra

Minősítések



www.dr-schutz.hu


